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1 ÚVOD 

V posledních letech neustále roste důležitost měření spokojenosti se službami obce. 

Pro obec je podstatné se stále rozvíjet a zlepšovat, jelikož názory obyvatel obce jsou velmi 

podstatné. Obyvatelstvo se podílí na celkovém vzhledu obce, na společenském dění v obci  

a na celkové podpoře jejího rozvoje. Proto občané od obce očekávají kvalitní služby a tato 

skutečnost je často spolu s kvantitou služeb obce rozhodujícím faktorem pro rozhodnutí žít 

v obci. Spokojenost občanů dále vede k pozitivním ohlasům, které jsou důležité pro šíření 

kladných referencí o obci. 

 

Musíme si také uvědomit, že v marketingu obce nejde jen o současné a budoucí 

občany, ale také o návštěvníky, podnikatele a potencionální investory obce. Situace je zde 

velmi podobná marketingu organizace, který soupeří s konkurencí o své zákazníky. Nároky 

zákazníků v oblasti obcí taktéž neustále rostou. Vhodná obecní strategie je proto nedílnou 

součástí rozvoje obce. Jen s vytyčením vhodných cílů, krátkodobých i dlouhodobých, lze 

dosáhnout rozvoje a tím spokojenosti občanů. Spoluprací s veřejnými či soukromými subjekty 

může obec vytvořit specifický produkt, který může být lákadlem pro život v obci. 

 

Zákon č. 128/2000 Sb. říká, že posláním obce je snaha pečovat o rozvoj jeho území,  

o potřeby občanů a snažit se tak chránit veřejný zájem. Dále je zde uvedena potřeba pečovat  

o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, snažit se uspokojit potřeby v oblasti bydlení, 

ochrany a rozvoje zdraví, dopravy, spojů, šíření informací, výchovy a vzdělávání, kulturního 

rozvoje a ochrany veřejného pořádku.  

 

Tématem diplomové práce je Měření spokojenosti občanů s infrastrukturou obce 

Vřesina. Obec Vřesina byla pro práci zvolena vzhledem k jejímu zájmu se na průzkumu 

podílet. Tato práce by měla sloužit jako podklad Obecnímu úřadu Vřesina za účelem zlepšení 

stávajícího stavu služeb obce a zjištění názorů obyvatel obce na její budoucnost. Návrhy  

a doporučení vyplývající z výzkumu budou sloužit zastupitelstvu obce. Ve spolupráci  

se zastupitelstvem obce a externí marketingovou agenturou budou získány od občanů 

informace o spokojenosti s jednotlivými aspekty života v obci. Cílem práce je vyhodnotit 

spokojenost obyvatel obce Vřesina s poskytovanými službami a názory obyvatel  

na budoucnost obce. Měření spokojenosti obyvatel s infrastrukturou obce bude provedeno 

pomocí marketingového průzkumu, konkrétně dotazníkového šetření.  
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2 CHARAKTERISTIKA OBCE VŘESINA 

Cílem kapitoly je stručně a výstižně představit obec Vřesina. V této části práce  

je popsána historie i současnost obce. Nechybí zde výčet kulturní, sportovní a občanské 

vybavenosti.  

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Mezi základní údaje obce Vřesina patří její poloha, charakteristika, historie, počet 

obyvatel, symboly a pamětihodnosti obce. 

2.1.1 POLOHA OBCE 

Slezská obec Vřesina se nachází v okrese Ostrava v Moravskoslezském kraji. Tato 

obec se rozkládá na březích říčky Porubky nedaleko Ostravy. Polohu obce Vřesina a jejího 

okolí znázorňuje obrázek 2.1. Území obce tvoří východní okraj Oderské nížiny a na severu 

obce se nachází Hlučínská pahorkatina. Katastrální území obce je velmi členité a má výměru  

836 ha s nejvyšším bodem Mezihoří ve výšce 383, 4 m n.m. Obcí protékají kromě říčky 

Porubky, také její pravobřežní přítoky Vřesinka a Zahumenička. [22, 27] 

 

Obr. 2.1: Obec Vřesina a její okolí 

Zdroj: [22], autorem upraveno 
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Mapu obce Vřesina a interaktivní mapu obce nalezneme v příloze č. 3 a č. 4.  

Na obr. 2.2 je znázorněna obec Vřesina a její začlenění do mapy okolí města Ostrava.[22] 

Obr. 2.2: Poloha obce Vřesina 

 

Zdroj: [17] 

2.1.2 CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Vřesina tvoří tři oddělené části: jižní část, která je původní zástavbou obce, 

severní část, nazývána Nová Plzeň (na levém břehu Porubky), která vznikla po druhé světové 

válce a územně souvisí s Krásným Polem (městská část Ostravy) a poslední je západní část – 

Za Dvorem, která představuje vilovou zástavbu posledních desetiletí. 

 

Na hranici Vřesiny s Klimkovicemi se rozkládá další část obce, osada zvaná Mexiko. 

V osadě Mexiko je turisticky vyhledávaná výletní restaurace s místní specialitou naloženými 

tvarůžky. Na jihozápadě zasahuje na území Vřesiny areál Jodových sanatorií Klimkovice.  

 

Území obce tvoří východní okraj Oderské nížiny, charakteristický mírně skloněnými 

svahy a údolími. Vřesinu obklopují lesy a mírně zvlněná krajina. Poloha obce je velmi 

příznivá, zaručuje přírodní lokalitu se všemi výhodami nedalekého města. 

 

Blízkost města Ostravy nabízí veškeré služby a možnosti využití volného času.  

Ve Vřesině mohou děti navštěvovat jak mateřskou, tak základní školu, v obci je k dispozici 

lékařská ordinace a v Ostravě – Porubě se nachází v dosahu necelých 5 km Fakultní 

nemocnice s poliklinikou. Nabízí se zde široké spektrum sportovního vyžití.  
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Severovýchodním směrem od obce se rozprostírá letní koupaliště Poruba, nedaleko 

obce se nachází lyžařská sjezdovka „Skalka“ a v neposlední řadě obcí prochází cyklistické 

trasy, které navazují na síť cyklistických tras procházejících okolními lesy či městem 

Ostravou. Ve Vřesině a okolních obcích probíhají během roku různé kulturní a zábavní akce.  

 

Z Vřesiny je příznivá dopravní obslužnost. Obec se nachází pouhých 13 km od centra 

města Ostravy. Údolím říčky Porubky prochází silnice č. III/4692, která spolu s navazující 

silnicí č. III/4993 tvoří dopravní kostru obce. Z Ostravy – Poruby vede do obce tramvajová 

trať a linkové autobusy pod záštitou Ostravského dopravního systému. 

 

Obec se neustále rozrůstá (od roku 2003 vykazuje kladný celkový přírůstek)  

a předpovídá se pokračování tohoto trendu i v následujících letech. Rozrůstání obce  

se připisuje zejména samotné poloze obce v bezprostřední blízkosti krajského města  

a dobrému životnímu prostředí.  

 

Obec Vřesina je považována za dobrou adresu pro bydlení. Obec má vynikající 

dopravní dostupnost, občanskou vybavenost, komerční zónu v blízké vzdálenosti a vysokou 

míru bezpečnosti.  

 

V obci působí mnoho živnostníků i firem nejrůznějšího zaměření. Většinou se jedná  

o subjekty bez zaměstnanců. Dle ČSÚ je na území obce 53 mikropodniků s 1 - 9 zaměstnanci, 

dále 3 malé podniky s 10 - 49 zaměstnanci, střední a velké podniky se ve Vřesině nenachází 

vůbec. Nejvíce podnikatelských subjektů působí v oblasti obchodu, průmyslu a stavebnictví. 

V obci je 1 130 ekonomicky aktivních občanů, z nichž je zaměstnaných 1 014  

a nezaměstnaných je evidováno 116. Většina obyvatel za zaměstnáním dojíždí, jedná se  

o 848 obyvatel obce. Denně mimo obec vyjíždí za zaměstnáním 740 obyvatel dobu kratší  

60 minut a 142 obyvatel dobu delší než 1 hodina. [23] 

2.1.3 HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE 

První písemná zmínka o této obci je z roku 1377 v Listině o rozdílech knížectví 

opavského, je však velmi pravděpodobné, že Vřesina existovala již dříve. Vzhledem  

ke skutečnosti, že v této oblasti probíhalo osídlování ve 2. polovině 12. století, je velmi 

pravděpodobné, že obec Vřesina vznikla právě v tuto dobu. [22, 27] 
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Od roku 1461 se stala Vřesina součástí Velkopolomského panství (byla tedy v držení 

pánů z Donátů z Velké Polomi, Psinských z Žitné, Pražmů a dalších). Později, v roce 1702,  

se stala Vřesina součástí Klímkovického panství, v němž zůstala až do první pozemkové 

reformy. Škola zde byla postavena v roce 1850 a v roce 1875 došlo k jejímu rozšíření na 

dvojtřídní. V současnosti je tato budova využívána jako sídlo obecního úřadu a pošty. Nynější 

škola byla dostavena v roce 1970.  

 

Dne 2. srpna 1925 byl zahájen provoz Slezské zemské dráhy a poprvé tak přijel  

do Vřesiny ze Svinova vlak. Nyní je tato dráha využívána pro tramvajové spojení linky číslo  

5 (Vřesinská – Zátiší), čímž spojuje obec s ostravským obvodem Poruba. Ve druhé polovině 

19. století se začala Vřesina měnit, zejména tím, že zde přibývalo chalupníků pracujících 

v ostravských dolech a vítkovických hutích. [22] 

 

Slavným vřesinským rodákem byl buditel Kazimír Tomášek (1817 - 1876), který  

se podílel na rozvoji kulturního života ve slezských vesnicích. V rámci akce „Budujeme 

Slezsko“, ve které se angažoval i Tomášek, se upevnilo přátelství mezi Plzní a Vřesinou,  

se kterou měla Vřesina již v minulosti velmi přátelský vztah. S touto akcí probíhala obnova 

válečnými událostmi poničených slezských vesnic. Kmotrovským městem se Vřesině roku 

1946 stala Plzeň. Samotný název Vřesina je spjat s vřesovým porostem, který zde rostl. [26] 

 

Kaple sv. Antonína Paduánského je jedinou nemovitou památkou na území obce,  

která je evidovaná ve státním seznamu. Výraznou dominantou obce je kostel sv. Antonína 

Paduánského, který byl vysvěcen roku 1998. Obec Vřesina je ve svém okolí známá  

tzv. Mařákem. Jedná se o obřad vítání jara, jenž má v obci dlouholetou tradici. [22, 29, 32] 

2.1.4 POČET OBYVATEL 

 Obec Vřesina v Moravskoslezském kraji měla ke dni 1. 1. 2011 2 744 obyvatel. 

Základní údaje jsou uvedeny v tabulce 2.1. 
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Tab. 2.1: Základní údaje obce Vřesina 

Sídlo 
Hlavní 24 

742 85 Vřesina 
Okres Ostrava – město 
Zeměpisná šířka  49° 49‘ 26“ 
Zeměpisná délka 18° 07‘ 32“ 
Nadmořská výška 271 m 
Katastrální výměra 8,65 km2 
Počet obyvatel (k  1. 1. 2011)  2 744 
Zdroj: [15], autorem upraveno  

V tabulce 2.2 je uvedena bilance počtu obyvatel v obci Vřesina v roce 2010 a jejich 

věkové složení. Nejvíce obyvatel je ve věkové kategorii 15 – 64 let, konkrétně 1 859 obyvatel. 

Obec Vřesina má od roku 2003 každoročně kladný celkový přírůstek obyvatelstva. Tato 

skutečnost je zapříčiněna zejména stěhováním nových občanů. Obyvatelstvo obce je tvořeno 

jednak starousedlíky, žijícími zde celý svůj život, ale také nově příchozími v posledních  

10ti letech. Poslední zaznamenaný úbytek obyvatelstva obce byl v roce 2002. Informace  

o obyvatelích jsou také graficky znázorněny v grafech, které jsou uvedeny jako příloha č. 5. 

V příloze č. 6 je uveden průměrný věk občanů Vřesiny, počet sňatků a rozvodů.[15] 

Tab. 2.2: Bilance počtu obyvatel a věkové složení obce Vřesina 

Počet obyvatel k 1. 1. 2010 
Celkem 2 684 
Muži 1 311 
Ženy 1 373 

Živě narození 19 
Zemřelí 23 
Přistěhovalí 88 
Vystěhovaní 24 

Přírůstek/úbytek 
Přirozený - 4 
Stěhováním 64 
Celkový 60 

Počet obyvatel k 31.12.2010 

Celkem 2 744 
0 - 14 let 410 
15 - 64 let 1 859 
65+  let 475 

Muži 

Celkem 1 336 
0 - 14 let 208 
15 - 64 let 920 
65+ let 208 

Ženy 

Celkem 1 408 
0 - 14 let 202 
15 - 64 let 939 
65+ let 267 

Počet obyvatel k 1. 7. 2010 2 713 
Zdroj: [15], autorem upraveno 
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2.1.5 SYMBOLY OBCE 

Symboly byly obci Vřesina uděleny rozhodnutím obce dne 2. ledna 1994. Obec může 

užívání svých symbolů upravit obecně závaznou vyhláškou, ale musí přitom respektovat 

zákonné ustanovení. [6] 

2.1.5.1 ZNAK OBCE 

Znakem obce je stříbrný květ vřesu se zlatou bliznou a zlatými kališními lístky 

v zeleném štítě. Jiné než obecní subjekty, nesmějí bez povolení obce tento znak používat. 

 Obr. 2.3: Znak obce 

    Zdroj: [22] 
 

2.1.5.2 VLAJKA OBCE 

Vlajka je tvořena zeleným listem, na jehož středu je bílý květ vřesu se žlutou bliznou  

a žlutými kališními lístky. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Prapor může být používán 

jakýmkoliv subjektem i bez souhlasu obce. 

Obr. 2.4: Vlajka obce 

      
Zdroj: [22] 

2.1.5.3 PEČEŤ OBCE 

Obecní pečeť z 19. století obsahuje vyobrazení sv. Floriana. Obec může používat 

razítko se svým znakem vyobrazeným uprostřed, po obvodu je pak uveden celý název obce. 
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2.1.6 PAMĚTIHODNOSTI OBCE 

Bývalý pomník presidenta Edvarda Beneše 

V letech 1946 - 1947 občané Vřesiny na lesní cestě v Podhumní spontánně navršili 

mohylu s fotografií prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Tento pomník byl odstraněn 

koncem roku 1949. [22, 29] 

 

Bývalý vodní mlýn – rodiště Kazimíra Tomáška 

Tento slavný rodák se narodil v rodině místního mlynáře. Po ukončení studií  

na gymnáziu vstoupil do kněžského semináře a roku 1841 byl vysvěcen na kněze. Své 

působiště později našel v nedaleké Velké Polomi. Tento kněz zasvětil svůj život zejména 

osvětové činnosti. V minulosti již byla budova mlýna odstraněna.  

 

Farní kostel sv. Antonína Paduánského 

Stavba kostela byla dokončena v roce 1998. Kostelní věž je vysoká 28 m, visí zde  

4 zvony – Martin, Marie, Petr a Josef. Kostel je významnou dominantou obce a pojme  

160 sedících a 240 stojících věřících. Nejvýraznějším prvkem interiéru kostela je socha  

sv. Antonína Paduánského v životní velikosti vyhotovena sochařem Jiřím Klímou z Opavy. 

Při vchodu do kostela příchozí zaujme kříž, který věnoval vřesinský občan Oldřich Mrázek, 

který jej po dobu 40 let uchovával.  

 

Kaplička sv. Antonína Paduánského 

Kaple stojící na rozcestí v centru obce je jedinou nemovitou kulturní památnou 

evidovanou ve státním seznamu. Kaple pochází z 1. poloviny 19. století a sloužila jako 

zvonička. Na střeše kaple je umístěna dřevěná lucerna s cibulovou bání.  

 

Kočí Hůrka 

Terénní vyvýšenina na silnici do Poruby. V minulosti zde nechávali sedláci odpočívat 

koně s vozy naloženými uhlím. Později toto místo připomínalo památku smrti Mistra Jana 

Husa prostřednictvím hořící vatry.  
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Opusta 

Místo sportovního a společenského areálu. Dříve se jednalo o místo, kde byl na říčce 

Porubce jez, u kterého opouštěla voda tok říčky náhonem do mlýna. 

 

Památný buk 

Památný strom v lokalitě Boroví s obvodem kmene 338 cm a výškou koruny 27 m 

rostoucí u tzv. Hylovské cesty. 

 

Památná lípa 

Nejstarší strom na katastru obce s obvodem kmene 382 cm a výškou koruny 21 m. 

Lípa srdčitá roste v lokalitě Hájek – Záhumenice a dříve se zde pořádaly společná setkání 

občanu Vřesiny a Poruby. 

 

Pomník padlých 

Bludné kameny dovršily v mohylu v roce 1923 jako úcta 15 vřesinským mužům, kteří 

padli v 1. světové válce. Deska byla později doplněna jmény vřesinských občanů, kteří 

zahynuli během okupace, při osvobozování obce nebo zemřeli na následky svých zranění. 

Dnešní podobu pomník dostal v 70. letech minulého stolení akademickým sochařem Evženem 

Schollerem z Vřesiny. 

 

Sokolská skála 

Jedná se o bývalý kamenolom, kde se v minulosti pořádaly nejrůznější společenské  

či kulturní akce, především pod záštitou vřesinského Sokola. V současnosti je zde chatoviště. 

 

Štefanova skála 

Zatopený kamenolom, který se po těžbě využíval ke koupání koní. Jedná se o cennou 

lokalitu obce, zvláště pro bohatý výskyt rostlin a živočichů. [22, 29] 

2.2 SPOLKY A JEJICH HISTORIE  

V obci Vřesina působí několik zájmových spolků. Jedná se o tyto spolky: TJ Sokol 

Vřesina, Kostelní jednota, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Český 

zahrádkářský svaz a Klub důchodců. 
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2.2.1 TJ SOKOL VŘESINA 

Začátky tělocvičné jednoty jsou datovány k 1. 1. 1919, kdy byl založen tělocvičný 

kroužek, jehož členové, tehdy 11 členů, chodili cvičit do vedlejší obce Poruby. V květnu 

téhož roku byla ve Vřesině založena odbočka jednoty Sokol a v době svého založení měla  

již 44 členů. [17, 22] 

 

Vzrůstající obliba tohoto sportu zapříčinila, že v roce 1950 byl ustanoven oddíl kopané 

jako součást tělovýchovné jednoty Sokol. Družstvo mužů bylo v sezóně 1951 přihlášeno  

do soutěže. O čtyři roky později, v roce 1955, již oddíl hrál Krajskou soutěž. V roce 2004 

vybudovala obec nový sportovní areál včetně travnatého hřiště s umělým zavlažováním. 

V současné době tým hraje Krajský přebor a drží se na vrcholu tabulky. Sokol Vřesina  

má nyní týmy benjamínků, mladších žáků, starších žáků, dorostu, mužů A, mužů B a starou 

gardu. 

2.2.2 KOSTELNÍ JEDNOTA 

Spolek Kostelní jednoty sv. Antonína byl založen v roce 1936 za účelem postavení 

kostela v obci prostřednictvím sbírek. V současnosti má spolek 70 členů. Stavba kostela byla 

zahájena v záři 1997 a trvala 10 měsíců. Nyní je kostel vzhledem ke svému umístění jednou 

z dominant obce a je také místem konání pravidelných mší svatých. Pořádají se zde ovšem  

i koncerty, svatby, křtiny a smuteční rozloučení. Stavitelem kostela byl pan Křesina, 

architektem pan Kovář. [22] 

2.2.3 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Myšlenka založení hasičského sboru se váže k roku 1891, ale skutečné založení sboru 

se uskutečnilo až o rok později, tedy roku 1892. Významným milníkem v historii hasičského 

sboru byl rok 1894, kdy byla v obci vystavena hasičská zbrojírna, zakoupena výzbroj  

a stříkačka od firmy Slavík z Prostějova.  

 

V letošním roce (2012) bude Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesině slavit již 120 let 

svého založení. Nyní má hasičský sbor 65 členů, z toho 15 žen a 28 mladých členů. Zásahová 

jednotka spadá pod vedení HZS Moravskoslezského kraje a je schopna zasahovat  
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při požárech, nehodách či živelných pohromách. Sbor také organizuje nejrůznější kulturní 

akce, z nichž je nejznámější pravděpodobně tradiční Vřesinský kozelek. [22] 

2.2.4 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 

V roce 1948 byla ustanovena nová myslivecká společnost s názvem Nimrod, tato 

společnost zastřešovala myslivost až do roku 1982, kdy vyšel nový myslivecký zákon. V roce 

1982 byla společnost Nimrod přejmenována na Myslivecké sdružení Vřesina.  

 

Nyní má Myslivecké sdružení Vřesina 15 členů a pětičlenný výbor. Členové sdružení 

pracují na obnově lesů, čištění lesa a udržování mysliveckého políčka. Starají se také  

o bažanty, chov divokého králíka či koroptve polní, také zajišťují odstřel lišek a pravidelné 

krmení zvěře v zimním období. Myslivecké sdružení přispívá svou aktivitou ke 

společenskému životu obce. Každoročně pořádá pro občany Vřesiny Myslivecké odpoledne či 

Myslivecký ples. V roce 2006 sdružení slavilo 80 let svého založení. [18, 22] 

2.2.5 ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ 

Svaz byl založen roku 1958 pod názvem Československý svaz ovocnářů a zahrádkářů 

s 37 zakládajícími členy. Svaz byl v roce 1973 přejmenován na Československý svaz 

zahrádkářů a současný název (Český zahrádkářský svaz) má od roku 1993. V roce 2003 

proběhla v obci částečná oprava Domu zahrádkářů, který svaz využívá. [22] 

2.2.6 KLUB DŮCHODCŮ 

Tento klub byl v obci založen roku 1988 a v následujícím roce – 2013, bude klub 

důchodců slavit 25 let trvání. V současnosti má klub 89 členů a zaměřuje se na nejrůznější 

zájezdy, společenské akce, večírky, jarmarky výstavy, posezení či soutěže. Klub se schází 

pravidelně každé úterý.  

 

Tento klub patří mezi nejčinnější v obci. Každý rok činnost klubu spočívá v pořádání 

nejrůznější kulturních akcí, kterých je mnoho. Klub se snaží podporovat i ostatní spolky 

v obci a účastní se jejich akcí. V roce 2011 měl Klub důchodců ve Vřesině 68 členů. [22] 
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2.3 SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCÍ VŘESINA 

Obec Vřesina se snaží svým obyvatelům poskytovat co nejširší řadu služeb. Na území 

obce se nachází Mateřská a Základní škola Vřesina, knihovna, zdravotnické středisko, 

pobočka České pošty či Obecní policie Vřesina. Obecní úřad pro své občany pravidelně 

vydává novinový zpravodaj Vřesinské noviny. Z technických služeb je samozřejmostí svoz 

komunálního odpadu.  

2.3.1 KNIHOVNA 

Obecní knihovna sídlí na ulici Osvobození v samostatné budově. Nabízí možnost 

využít veřejný internet nebo 3589 svazků knih, z nichž asi 400 bylo darováno občany Vřesiny. 

Knihovna je ve špatném stavu a současné době se jedná o její rekonstrukci. Knihovna pořádá 

nejrůznější akce určené především pro děti. Jedná se zejména o besedy, čtení pohádek  

či oblíbené soutěže. [19] 

2.3.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Škola, jejímž zřizovatelem je obec Vřesina, má 5 samostatných ročníků. Právní 

subjektivitu získala dne 1. ledna 2003. Její součástí je mateřská škola, školní družina a školní 

jídelna. Ve školním roce 2011/2012 školu navštěvuje 107 žáků. Škola pořádá pro své žáky 

nejrůznější zájmové kroužky (míčové hry, basketbalový kroužek, výtvarný kroužek, anglický 

jazyk, školu stolního tenisu, logopedii, taneční kroužek).  

2.3.3 MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Mateřská škola byla otevřena roku 1963 zápisem 56 dětí a jejich rozdělením dle věku 

do dvou tříd. Později z důvodu přibývajících dětí byla k budově MŠ přistavena další budova, 

kde se nacházela III. třída MŠ, tělocvična a ředitelna. Počet tříd MŠ byl v minulosti několikrát 

upravován podle počtu žáků v jednotlivých letech. Naposledy v roce 2008, kdy  

se MŠ stala trojtřídní. Od roku 2003 je Mateřská škola součástí Základní školy Vřesina a celý 

subjekt se představuje jako ZŠ a MŠ Vřesina, příspěvková organizace. [28] 
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2.3.4 ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍŽENÍ 

Na území obce působí praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti  

a gynekologická ambulance.  

2.3.5 OBECNÍ POLICIE 

Obecní policie Vřesina byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Obecního 

zastupitelstva obce Vřesina č. 9/1993 schválenou dne 28. 6. 1993. 1. července 1993 začali  

2 strážníci, na základě odborné zkoušky vykonané před komisí Ministerstva vnitra, na území 

obce Vřesina vykonávat pravomoci, pro které mají oprávnění dle Zákona o obecní policii  

č. 553/1991 Sb. Základní prioritou Obecní policie Vřesina je přispívat k ochraně a 

bezpečnosti osob a majetku, dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížet na 

bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a podílet se na prevenci 

kriminality v obci, odhalování přestupků a jiných správních deliktů včetně zjišťování jejich 

pachatelů. [22, 32] 

2.3.6 ČESKÁ POŠTA 

Česká pošta sídlí v budově Obecního úřadu Vřesina. Nabízí svým klientům řadu 

služeb. Jedná se o donášku zásilek, doporučených psaní či balíků, propagačních materiálů aj. 

Pošta je otevřena ve všední dny, tedy pondělí – pátek od 8:00 do 11:00 v dopoledních 

hodinách a od 13:00 do 17:00 v odpoledních hodinách. [22] 

2.3.7 VŘESINSKÉ NOVINY 

Tento novinový občasník vydává Obecní úřad Vřesina. Redakční radu zastává  

V. Bárta, M. Roubíčková a G. Šodková. Občasník vychází 4x ročně a je možné jej naleznout 

také na internetových stránkách obce ve formátu pdf. Zpravodaj obsahuje informace týkající 

se dění v obci. Lidé se zde mohou dočíst o usneseních ze schůzí zastupitelstva, kulturních  

či sportovních akcích a dalších plánech v obci.  
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2.3.8 VEŘEJNÁ DOPRAVA 

Z Ostravy – Poruby vede do Vřesiny tramvajová trať, jedná se o linku číslo 5 

(Vřesinská – Zátiší) nebo linkové autobusy Connex Morava. Tyto linky jsou integrovány 

v Ostravském dopravním informačním systému a tvoří zónu 9. [27] 
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3 TEORETICKÁ  VÝCHODISKA  MĚŘENÍ 

SPOKOJENOSTI  ZÁKAZNÍKŮ 

 

Marketing měst si spojujeme především se ziskovou sférou, ale své uplatnění má i ve 

sféře neziskové. I zde se totiž projevuje vztah nabídky a poptávky. Občan má ve vztahu k obci 

své potřeby a očekává jejich naplnění. Je proto velmi důležité měřit spokojenost zákazníků  

se službami obce. Marketing měst a obcí je obor, který vznikl přenesením firemního 

marketingu do oblasti veřejné správy a územní samosprávy. [2, 31] 

 

V marketingu obcí jsou poskytovány služby veřejné správy, jejichž charakteristika, 

klasifikace a vlastnosti jsou popsány v této kapitole. Nechybí zde výčet marketingového mixu 

obce. V rámci poskytování služeb obce dochází k měření spokojenosti se službami obce, 

proto je důležité uvést nejdříve teoretická východiska měření spokojenosti. Vysvětlení pojmů 

spokojenost zákazníka a výzkum spojenosti zákazníka je uvedeno v závěru kapitoly. 

3.1 CHARAKTERISTIKA SLUŽEB 

Služby jsou nehmotné činnosti uspokojující potřeby či přání spotřebitele a nemusí být 

spojovány pouze s prodejem výrobku nebo jiné služby. [10] 

 

Služby na trhu lze rozdělit na služby tržní (směnitelné na trhu za peníze) a služby 

netržní, které představují výhody, které je nutné rozdělovat pomocí netržních mechanismů. 

Mezi netržní služby spadají služby veřejné, produkované vládou, místní správou či 

neziskovými organizacemi. Za tyto služby obvykle platí uživatelé ceny dotované státem. [13] 

 

Pro veřejné služby je typická jejich nemožnost vyloučení ze spotřeby a neoddělitelnost 

od spotřeby. V obecním měřítku se jedná například o služby veřejného osvětlení či místní 

komunikace. Při poskytování veřejné služby nenabývá spotřebitel vlastnictví. Přiřazení služeb 

do tržní či netržní sféry může být problematické. Konkrétní zařazení závisí na ekonomickém, 

sociální, technologickém a politickém prostředí. [13] 
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3.2 KLASIFIKACE SLUŽEB 

Sektor služeb představuje řadů různorodých činností. Je proto vhodné roztřídit služby 

podle jejich vlastností do kategorií. Nejznámější třídění služeb, podle ekonomů Foota  

a Hattema  rozděluje služby do tří kategorií. [13] 

 

Základní klasifikace služeb 

 Terciální 

Mezi tyto služby řadíme restaurace, hotely, kosmetické služby, prádelny, aj. 

Charakteristikou této skupiny služeb je, že byly v minulosti prováděné doma. 

 Kvartérní  

Zde můžeme zařadit dopravu, obchod, finance, komunikace a správu. Hlavním rysem 

kvartérních služeb je rozdělování činností a tím následné zefektivnění práce. 

 Kvinterní  

Kvinterní služby jsou typické tím, že příjemce služeb mění a zdokonalují. Jedná  

se například o služby zdravotní péče, rekreace a vzdělávání. 

3.3 VLASTNOSTI SLUŽEB 

Nejvýraznějším prvkem služeb je jejich nehmotnost. K rozlišení služeb od zboží,  

ale existuje větší počet vlastností. Mezi základní charakteristiky služeb patří tyto faktory: 

nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenita (proměnlivost), zničitelnost (pomíjivost)  

a nemožnost vlastnictví. [13, 30] 

 

Nehmotnost 

 Nejcharakterističtější vlastnost služeb, od které se odvíjí její další vlastnosti. Službu 

nelze předem vyzkoušet, prohlédnout, vystavit nebo jinak přiblížit. Největším zhmotněním je 

její reklama či marketingová komunikace. Proto zakoupení služby doprovází výrazná nejistota  

a obava z nákupu služby. Některé prvky představující kvalitu služby, lze ověřit až při nákupu 

a spotřebě služby. Jedná se o spolehlivost, osobní přístup poskytovatele služby, 

důvěryhodnost, jistotu apod. Zákazník proto klade větší důraz na osobní zdroje informací  

o službě, hodnotí cenu služby a zvažuje veškerá rizika nákupu, což je důsledkem nehmotnosti 

služby. [4, 13] 
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Neoddělitelnost 

 Neoddělitelnost služby od jejich poskytovatelů je další charakteristickou vlastností 

služeb. K realizaci služby musí dojít k setkání jejího poskytovatele a zákazníka na stejném 

místě a ve stejném čase. Podmínkou ovšem není přítomnost zákazníka po celou dobu 

poskytování služby, často může být část služby vykonána bez přítomnosti klienta. 

Neoddělitelnost služeb od poskytovatele způsobuje, že zákazník je spoluproducentem služby.  

 

Heterogenita 

Heterogenita, variabilita neboli pomíjivost služeb souvisí se skutečností, že zákazník 

nemusí vždy obdržet totožnou kvalitu služby. Tato vlastnost úzce souvisí se standardem 

kvality služby. V procesu poskytování služeb přítomnost zákazníků a poskytovatelů 

zapříčiňuje nepředvídatelnost a variabilitu výstupu. Pro eliminaci tohoto faktoru se stanovují 

normy chování, motivace zaměstnanců, školení nebo standardy kvality služeb. Nehmotnost 

společně s heterogenitou služeb vedou k tomu, že služby lze jen obtížně patentovat. 

 

Zničitelnost služby 

 Služby nelze skladovat, uchovávat, znovu prodávat či vracet. Když nejsou prodány 

v čase, jejich nabídky jsou ztracené, zničené. Důsledkem pro marketing je proto snaha sladit 

nabídku s poptávkou. Jedná se spolu s nehmotností a heterogenitou o další charakteristiku 

služeb, která je příčinou obtížné reklamace. 

 

Nemožnost vlastnictví 

 Tento faktor souvisí s nehmotností a zničitelností služby. Při nákupu služby nezískává 

zákazník žádné vlastnictví. Také může klient službu využívat pouze omezenou dobu. [4, 13] 

 

Vysvětlení vlastností služeb převedené do důsledků pro marketing obce včetně překonávání 

jejich potíží spjatých s jejich povahou je uvedeno v tabulce 3.1.  
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Tab. 3.1: Vysvětlení vlastností veřejných služeb a jejich vlivu na marketing obce 

Vlastnosti služeb Důsledky pro marketing Překonání potíží 

Nehmotnost Je obtížné překonat toto omezení Zaměřit se na výhody – zvýšit 

  při komunikaci s občany. Nelze hmatatelnost služeb. Využívat 

  patentovat. Obtížné předem posoudit značku (jméno školy). 

  přiměřenost vynaložených K zosobnění služeb využívat  

  nákladů a kvalitu. Viz městská  osobností. Rozvíjet dobrou pověst. 

  policie, mateřské a základní školy. 

Neoddělitelnost Není možné oddělit poskytovatele Snažit se pracovat v týmech. 

  služby od jejího příjemce. Vyžaduje Školit schopné vlastní pracovníky 

  přímou součinnost zaměstnanců a pečlivě vybírat provozovatele 

  poskytujících službu a zákazníků. služeb. 

Nestejnorodost Standard kvality závisí na tom, Pečlivý výběr a školení personálu. 

  kdo a kdy poskytuje služby. Obtížné Sledování standardů. 

  zaručit kvalitu.  Předem připravené služby. 

  Souvisí s neoddělitelností. Mechanizace a industrializace, 

    což umožňuje lepší kontrolu 

    kvality. Důraz na předem  

    domluvené vlastnosti. 

Zničitelnost Služby nelze skladovat. Poptávka  Využívat při výkyvech poptávky 

  má značné výkyvy. Viz údržba pracovníky na částečný úvazek 

  obecních komunikací. (studenty, důchodce). Zlepšit 

    informovanost, zajistit co 

    nejlepší návaznost jednotlivých 

    činností a průchod systémem. 

Nevlastnění Zákazník má pouze přístup k činnosti  Je výhodou, kterou obec poskytuje 

  nebo zařízení (knihovna, divadlo,  a kterou je nutno pro posílení 
  muzeum). příznivého obrazu obce propagovat. 
    

Zdroj: [4], autorem upraveno 

3.4 MARKETINGOVÝ MIX OBCE 

Marketingový mix je soubor nástrojů pomáhající vytvořit vlastnosti služeb nabízených 

zákazníkům. Soubor nástrojů marketingového mixu můžeme libovolně namíchat způsobem 

uspokojujícím potřeby zákazníka. Sestavení správného marketingového mixu služeb  

je nedílným předpokladem pro tvorbu zisku. [1] 

 

Základní marketingový mix je tvořen čtyřmi prvky, jedná se o tzv. 4P – produkt 

(product), cenu (price), distribuci (place) a marketingovou komunikaci (promotion). Aplikace 

tohoto základního mixu na potřeby služeb se ukázala jako nedostačující a byla proto rozšířena 

o další 4P – materiální prostředí (physical evidence), které pomáhá zhmotnění služby, lidé 
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(people), procesy (processes) a partnerství (partnerships). V tabulce 3.2 je vyobrazen 

marketingový mix pro produkt obce. [1, 4] 

Tab. 3.2: Marketingový mix pro produkt obce 

PRODUKT CENA MÍSTO PODPORA PRODEJE 

Rozsah Úroveň Umístění Reklama 

Kvalita Slevy Přístupnost Osobní prodej 

Úroveň Efektivnost nákladů Způsob distribuce Propagace 

Image Vnímání hodnoty Flexibilita Publicita 

Produkční řada služeb zákazníkem   Public relations 

Záruky Diferenciace     

Doplňkové služby       
MATERIÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ LIDÉ   PROCES 

Prostředí: Zaměstnanci: Zákazníci: Politika 

  Zařízení    Vzdělání   Chování Postupy 

  Barevnost   Výběr   Kontakty mezi Mechanizace 

  Rozmístění   Přínosy   zákazníky Prostor pro rozhodování 

  Úroveň hluku   Motivace   podřízených 

  Atmosféra   Vystupování Spolupráce se  

Hmotné podněty   Mezilidské vztahy   zákazníky 

    Postoje Usměrňování zákazníka 

  Průběh aktivit 

PARTNERSTVÍ       

Obyvatelé, soukromý, neziskový i veřejný sektor   
Zdroj: [4], autorem upravena 

3.4.1 PRODUKT 

Produkt, tedy to co nabídne prodávající spotřebiteli k uspokojení jeho potřeb. U služeb 

se jedná často o proces bez hmotných výsledků a vlastnictví (jakožto základní vlastnosti 

služeb). Nejdůležitější faktorem tohoto prvku je jeho kvalita. [3, 13] 

 

Služba je složitý produkt, který můžeme definovat jako soubor hmotných a nehmotných 

prvků, obsahujících funkční, sociální a psychologické užitky nebo výhody. Produktem může 

být myšlenka, služba nebo zboží, nebo kombinace všech tří výstupu. (Pride a Ferrell, 1991)1 

                                                 
1 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 232 s. Manažer. 
Marketing. ISBN 978-80-247-2721-9. 
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Sasser definuje službu jako produkt skládající se ze tří základních prvků: 

 Materiální prvky 

Hmotné složky služby doplňující službu či umožňující její poskytnutí.  

 Smyslové požitky  

Složky služby rozpoznatelné našimi smysly (vůně/zápach, ticho/hluk, nejrůznější zvuky, 

barvy aj.) 

 Psychologické výhody nabídky 

Prvek, který je pro každého zákazníka jiný, jelikož určení této složky služby je velmi 

subjektivní. Jedná se o nejsložitější prvek služby.  

 

Produkty obce se značně liší od ostatních produktů určených ke spotřebě. Jedná  

se především o současné uspokojování individuální či kolektivní potřeby. V nabídce produktů 

obce se objevují zejména služby pozitivní (vzdělání, kultura) či nápravné (obecní policie, 

úklid obce, údržba komunikací). Některé z nabízených služeb musí lidé žijící v obci přijmout. 

Touto službou je např. činnost obecní policie. U dalších služeb mají možnost volby  

(kultura aj.). [12] 

3.4.2 CENA 

Nástroj marketingového mixu vyžadující velkou pozornost. Cena služby má velikou 

vypovídací schopnost a často je hlavním motivátorem nákupu. Cena produktu musí být 

zvolena správně. Příliš malá cena vyvolává pochyby o kvalitě, příliš vysoká cena může 

odradit od nákupu nebo naopak přivolat zákazníky zakládající si na prestiži.[3, 13] 

 

Mnohé služby poskytované obcí jsou specifické tím, že jsou placeny ze zdrojů 

pocházejících z daní občanů či podniků. Další produkty obce podléhají úplné nebo částečné 

cenové regulaci, jedná se proto o cenu dotovanou. Existují ovšem produkty, jejichž ceny 

může obec stanovit sama. Organizace musí věnovat pozornost převážně nabídkové straně, 

tedy nákladům. [4] 

3.4.3 DISTRIBUCE 

Rozhodování o distribuci souvisí s přístupem zákazníků ke službě, s místní lokalizací 

či s volbou zprostředkovatele. Podstata tohoto prvku spočívá ve správné volbě distribučního 
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kanálu. Obec může produkt poskytovat sama (přímý distribuční kanál) nebo svěřit 

poskytování jiné organizaci (nepřímý distribuční kanál). [3, 4]  

 

Největším plusem přímé distribuce je rychlá zpětná vazba a lepší kontrola nad 

způsobem distribuce služeb. Nepřímý distribuční kanál je využíván v případě, že je na trhu 

jiný subjekt, který poskytne službu efektivněji než samotná obec. Tato forma distribuce  

je finančně náročná. Obě varianty mají řadu výhod a nevýhod, musíme proto zvážit 

nejrůznější kritéria. [4] 

Kritéria při rozhodování o distribučním kanálu jsou následující: 

 výše nákladů, 

 pohodlí pro spotřebitele, uživatele, klienty či příjemce, 

 spolehlivost, 

 časová a prostorová dostupnost, 

  kvalita. [9] 

 

Prostorová dostupnost služby závisí na vlastnostech služeb. Metody distribuce 

produktů obce znázorňuje tabulka 3.3. 

 

Tab. 3.3: Metody distribuce produktů obce 

Povaha kontaktu mezi 
poskytovatelem služby a 

zákazníkem Dostupnost míst, na kterých je služba poskytována 
  Jedno místo Více míst 

Zákazník jde za 
poskytovatelem 

divadlo, kulturní zařízení, školka, realitní kancelář, 
obecní úřad, dům důchodců parkoviště, místní doprava 

Poskytovatel jde za 
zákazníkem 

údržba komunikací, péče o 
veřejnou zeleň, údržba 
obecního bytového fondu 

Poskytovatel a zákazník 
komunikují prostřednictví 
elektronické cesty 

místní kabelová televize, 
zpravodaj umístěný na internetu, 
internetová stránka obce   

Zdroj: [4], autorem upraveno 

3.4.4 LIDÉ 

Při poskytování služeb dochází k interakci zákazníka s poskytovateli služby 

(zaměstnanci). Vzhledem k častým kontaktům personálu se zákazníky se klade důraz  
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na výběr, vzdělávání a motivaci zaměstnanců. Kvalitu služeb přímo ovlivňuje i zákazník, 

jelikož je součástí procesu poskytování služeb. V určitých službách by proto měla být 

stanovena i pravidla chování zákazníků. Ve veřejných službách vidíme stanovení pravidel pro 

spotřebitele například v městské hromadné dopravě, která má stanoven řád cestujících. [11, 13] 

 

Úloha zaměstnanců při poskytování služeb nabízených obcí se liší podle toho, jaké 

místo zaujímají zaměstnanci při plánování, vytváření a realizaci produktu. Na charakteristiku 

zaměstnanců obecní správy při realizaci služby můžeme aplikovat tzv. Juddovu matici. 

Vztahy mezi zaměstnanci poskytujících služby obce a zákazníky mají kritický vliv na kvalitu 

mnoha služeb v obci. [4] 

 

Obr. 3.1: Juddova matice – kategorizace pracovníků poskytujících služby 

styk se zákazníky účast na tvorbě marketingového mixu   
    
  vysoká nízká   

vysoký kontaktní personál   modifikátoři   

    
nízký ovlivňovatelé izolovaný personál   

                  
Zdroj: [4], autorem upraveno 

 Kontaktní personál 

Specifikem této skupiny zaměstnanců je častý kontakt se zákazníkem a vysoká účast 

na tvorbě marketingové strategie obce. Do této skupiny pracovníků lze zařadit 

zaměstnance sociální péče, bytového odboru, matriky apod. Člověk v této pozici musí 

být komunikativní, motivovaný a připravený k řešení problému a také chápavý.  

 Modifikátoři 

Patří sem například vrátný, informátor, sekretářky. Pracovníci by měli být přátelští  

a komunikativní, jelikož jsou často vystaveni styku se zákazníky.  

 Ovlivňovatelé 

Skupina pracovníků podílejících se na tvorbě marketingové strategie obce. Patří sem 

zejména radní, zastupitelstvo, starosta, místostarosta, tajemník obce či členové 

obecních orgánů. Kontakt se zákazníky není u této skupiny zaměstnanců častý. 
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 Izolovaný personál 

Jedná se o pracovníky personálních útvarů, finančních útvarů, správy budov atd.  

Ti vykonávají podpůrné funkce a jsou obeznámeni s posláním a strategií obce. [4] 

 

Významnou roli při poskytování obecních služeb hrají také zákazníci, kteří ve vztahu 

ke službám vystupují ve třech rolích. Jedná se o producenta služeb, uživatele služeb nebo 

nositele podpory prodeje a šiřitele informací. [13] 

3.4.5 MATERIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Nehmotnost služeb způsobuje, že spotřebitel nedokáže posoudit službu před její 

spotřebou. Nákup služeb je v důsledku jejich nehmotnosti velkým rizikem. Materiální 

prostředí je nástrojem zhmotnění a prezentace služby. Může mít mnoho podob – budova,  

kde je služba poskytována, informační brožury, publikace, oblečení personálu aj. [3, 13] 

 

Materiální prostředí obce tvoří příroda, kterou je obec obklopena, celkové územní 

uspořádání, budovy, zařízení, jejich architektonické řešení atd. Prostředí obce se skládá  

ze základního a periferního prostředí. Základní prostředí je prostor, ve kterém je služba 

poskytována včetně jeho vybavení. Může se tedy jednat o chodbu obecního úřadu, 

autobusovou zastávku či architektonického řešení náměstí obce. Jedná se tedy o viditelné 

znaky působící na smysly zákazníka. Periferní prostředí je spjato s dojmy, které si zákazník 

vytváří vstupem do základního prostředí. Patří zde mapa obce na informační tabuli, formuláře 

pro občany, jízdenka MHD typická pro určitou oblast. [4] 

3.4.6 PROCESY 

Při poskytování služeb je kladen velký důraz na způsob poskytnutí služeb. Je vhodné 

provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, klasifikovat je a postupně zjednodušovat 

jednotlivé kroky. Pokud proces poskytování služby není proveden správně, je zákazník 

nespokojen. [13] 

3.4.7 PARTNERSTVÍ 

 Vytváření obce je složitý proces, který se neobejde bez spolupráce (partnerství) 

různých subjektů tvořících produkt obce. Za jeden z nejdůležitějších prvků při vytváření 
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harmonické obce je proto považováno partnerství. Významné je utváření sítí vztahu mezi 

trhem dodavatelů, potenciálních pracovníků, referenční trhem, trhem ovlivňovatelů, interních 

zaměstnanců a především trhem spotřebitelů. [4] 

 

 Referenční trh 

Tento trh vytváří příznivou či nepříznivou image obce prostřednictvím tzv. ústní 

reklamy, dobrých referencí podaných návštěvníky obce, jejími obyvateli, podnikateli, 

investory, ale také novináři či pracovníky obecního úřadu. 

 Trh dodavatelů 

Patří zde vztahy obce se spolupracujícími subjekty. Tyto vztahy by měly být 

dlouhodobé.  

 Trh potenciálních pracovníků 

V rámci tohoto trhu je vhodné spolupracovat s vysokými školami a využít při řešení 

problému obce možnosti diplomových či seminárních prací studentů. 

 Trh ovlivňovatelů 

Jedná se zejména o politické činitele, členy parlamentu zvolené za obec či region, 

členy politických stan, vládu, pracovníky ministerstev, přednosty, zaměstnance 

okresních úřadů či novináře nebo podnikatele. Ovlivňovatelé mají úzký vztah 

k investičním přísunům obce, lobbingu, ovlivňují dopravní spoje nebo dotace  

na veřejné statky. 

 Trh interních zaměstnanců 

Trh interních zaměstnanců představuje vlastní zaměstnance obce, jejich prezentaci  

a poskytování služeb. 

 Trh spotřebitelů 

Spotřebitelé služeb obce se nacházejí v popředí zájmu obce. 

3.4.8 KOMUNIKAČNÍ MIX 

Komunikační mix obce je souborem nástrojů představujících produkt obce. Základní 

nástroje marketingového komunikačního mixu jsou vztahy s veřejností (PR), reklama, 

marketing událostí, podpora prodeje, osobní prodej a přímý marketing. Tento mix obce se liší 

od typické teorie komunikační mixu zejména jeho uplatňováním v praxi. [4, 5] 
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Významným prvkem komunikace jsou v rámci obce veškeré formy public relations, 

tedy veškeré vztahy s veřejností. PR umožňuje obci zpětnou vazbu od obyvatelů, podnikatelů, 

zaměstnanců, návštěvníků a veškerých subjektů, které se nacházejí ve vzájemné interakci 

s obcí. Vztahy s veřejností bývají součástí strategie obce a v rámci PR je často vytyčeno 

určitých cílů. Mezi nejčastější cíle patří budování image obce, posilování identifikace 

obyvatel s obcí, vytváření podmínek pro zpětnou reakci obyvatel obce a usilování  

o komunikaci s veřejností a maximální informovanost občanů. [4] 

 

Dalším důležitým prvkem komunikačního mixu je vlastní propagace obce. Tento 

nástroj se zaměřuje převážně na potencionální investory, návštěvníky či případné nové 

obyvatele obce. Každá obec by měla vlastnit kvalitní propagační materiály. Tyto materiály  

by měly být stručné, přehledné a doplněné vhodnými obrázky, grafy, tabulkami či 

fotografiemi. Při tvorbě propagačních materiálů je dále důležité zvážit, k jakému účelu budou 

materiály soužit a kde budou k dostání. 

 

Marketing událostí je prvek komunikačního mixu, díky kterému se mohou obce dobře 

zviditelnit v republikovém i v nadnárodním měřítku. Velmi oblíbené je vytvoření  

tzv. celoročního kalendáře událostí konajících se v obci. [4] 

3.5 SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA 

Spokojenost zákazníka vyjadřuje celkové uspokojení potřeb a očekávání klienta, 

spokojenost s dílčími produkty či spokojenost s jednáním pracovníků. Spokojenost tedy 

odráží vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků. [8, 14] 

 

Míra naplnění očekávání zákazníka je spojena s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí 

zakoupený produkt či službu. Přičemž hodnota pro zákazníka vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou, 

kterou zákazník získá z vlastnictví a užívání výrobku, a náklady, které vynaložil na opatření 

dané služby či výrobku. Zákazník nakupuje službu (produkt), který mu poskytne nejvyšší 

získanou hodnotu. Ovšem často se stává, že zákazník neposuzuje hodnotu a náklady přesně 

nebo objektivně. Jedná tedy na základě vnímané hodnoty. 

 

Firmy usilují o spokojenost zákazníků, jelikož je vede k opětovným nákupům a svou 

pozitivní zkušenost sdělují dále a stávají se tak kladnou referenční skupinou. Důležité je vždy 
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nastavit správnou míru očekávání. Nastaví-li se očekávání příliš nízko, uspokojí sice potřeby 

nakupujících, ovšem nedosáhne se dostatečného počtu zákazníků. Vysoké očekávání je taktéž 

nepříznivé, jelikož hrozí zklamání zákazníků. [5] 

 

3.6 MASLOWOVA PYRAMIDA POTŘEB 

Spokojenost zákazníka úzce souvisí s uspokojením jeho potřeb. Potřeby každého 

jedince jsou různé a také různě důležité. Abraham Maslow utřídil potřeby do pěti skupin  

a seřadil je do systému zvaného Maslowova pyramida potřeb. [14] 

 

Jedná se o tyto potřeby:  

 fyziologické (žízeň, hlad, spánek), 

 potřebu jistoty a bezpečí (důvěra, ochrana před nebezpečím), 

 sociální potřeby (sounáležitost, přijetí, sociální život, přátelství, láska), 

 potřebu uznání (sebeúcta, úspěch, postavení, úcta), 

 potřebu růstu (znalosti, osobní rozvoj, osobní růst). 

 

 Maslowova hierarchie potřeb je založená na tom, že člověk musí nejdříve uspokojit 

potřeby nižší a pak teprve ty, které jsou umístěny v hierarchii výše. Potřeby umístěné v rámci 

Maslowovy pyramidy výše, jsou zdrojem motivace. Tato klasifikace potřeb se nejčastěji 

používá i pro analýzu spotřebitele. Pro své přehledné uspořádání je tato pyramida dobrým 

východiskem pro určení chování zákazníka. Zařazení potřeb do jednotlivých kategorií může 

být obtížné, tentýž produkt může uspokojit odlišné potřeby spotřebitelů nebo uspokojit více 

potřeb jednoho spotřebitele.  

 

Maslowova pyramida je založena na dvou předpokladech: 

 Člověk je neustále nespokojený. Dosáhnout uspokojení vyšších potřeb je motivující  

a odvíjí se od stupně, kterého již člověk dosáhnul. Jedná se o nekončící proces  

a objevování stále nových potřeb po dosažení nižších potřeb v hierarchii.  

 Potřeby lze seřadit podle nutnosti jejich uspokojení. Jejich grafické znázornění 

vyjadřuje pyramida.  
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Obr. 3.2: Maslowova pyramida potřeb 

 
Zdroj: [16], autorem upraveno 

3.7 VÝZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA 

V současnosti nabývá hodnocení spokojenosti zákazníka stále většího významu. 

Spokojenost je totiž nedílným předpokladem pro celkovou spokojenost zákazníka a podporuje 

dobré šíření pověsti o jemu poskytnuté službě. [1] 

 

Z teoretického hlediska vychází spokojenost zákazníka z teorie rozporu, která  

je založena na stanovení představy zákazníka o vlastnostech výrobku či služby a následné 

konfrontaci s charakteristikami výrobku (služby) po koupi. Zákazník je spokojen, jestliže 

skutečnost předčila jeho očekávání. Naopak pokud zkušenost nedosáhla očekávání, dochází 

k nespokojenosti zákazníka. Na tuto skutečnost působí faktor času, respektive opakovaná 

spokojenost či nespokojenost.  Měření spokojenosti zákazníka se provádí pomocí indexu 

spokojenosti ECSI.  
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Evropský model spokojenosti zákazníka (ECSI) se provádí definicí sedmi 

hypotetických proměnných. Každá proměnná je přitom vymezena určitým počtem 

měřitelných proměnných. 

 

Vztahy mezi proměnnými je možno vyjádřit následujícím diagramem. 

Obr. 3.3: Evropský model spokojenosti zákazníka ECSI  

 
Zdroj:[7], autorem upraveno 

 

Image 

Jedná se o hypotetickou proměnnou vztahující se k produktu (službě), značce či firmě. 

Představuje bod, který zahajuje analýzu spokojenosti zákazníka. Mezi měřitelné faktory této 

proměnné můžeme zařadit například spontánní znalost značky, stabilitu, důvěru 

v poskytované služby či činnost firmy nebo flexibilitu k přáním zákazníků. 

 

Očekávání zákazníka 

Hypotetická proměnná vztahující se k očekávání produktu (služby) zákazníkem. 

Očekávání zákazníka je tvořeno jeho předešlými zkušenostmi či samotnou propagací výrobku 

(služby) a má přímý vliv na spokojenost.  

 

Vnímání kvality zákazníkem 

Tato proměnná se týká kombinace poskytnutého produktu (služby) a doprovodných 

služeb. Mezi doprovodné služby rozhodující o vnímané kvalitě patří zejména servis, popis 

výrobku (služby), prezentace produktu, kvalita personálu, spolehlivost, pružnost a přesnost 

poskytovaných služeb aj. 
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Vnímání hodnoty 

Týká se poměru mezi cenou výrobku či služby a očekávanou (vnímanou) kvalitou. 

Mezi měřitelné proměnné tohoto faktoru lze zařadit úroveň komunikace, pozici na trhu, 

statistiky písemných stížností, pochval, ocenění, hodnocení úrovně ceny atd.  

 

Stížnosti zákazníka 

Stížnosti zákazníka jsou důsledkem porovnání výkonu a jeho očekávání. V případě,  

že zákazník nedosáhl svého očekávání je nespokojen. Nespokojenost zákazníka má  

za následek negativní stížnosti. Jedná se o proměnnou, kterou lze měřit pomocí četností, 

spokojeností s jejich vyřízením a flexibilitou při vyřizování.  

 

Věrnost zákazníka 

Tato proměnná nastává, když zkušenost zákazníka předčila jeho očekávání. Projevuje 

se opakovanými nákupy a cenovou neelascitou. 
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4 METODIKA SHROMAŽDOVÁNÍ DAT 

Výzkum proběhne ve dvou fázích – přípravné a realizační. Pro sběr dat byl zvolen 

kvantitativní primární výzkum.  

4.1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE 

V této fázi výzkumu byl stanoven cíl výzkumu a metoda výzkumu. Dále byl stanoven 

jasný časový harmonogram.  

4.1.1 CÍL VÝZKUMU 

Hlavním cílem výzkumu je analyzovat názor občanů obce Vřesina na infrastrukturu 

obce, zjistit míru spokojenosti občanů s jednotlivými faktory a také zjistit jejich názory  

na budoucnost obce. Z výsledků výzkumu lze navrhnout doporučení pro zlepšení prvků 

infrastruktury a tím zkvalitnění služeb obce. Realizace doporučení vyplývajících z výzkumu 

mohou sloužit pro celkové vylepšení života v obci.  

 

Prostřednictvím výzkumu lze občanům ukázat, že jsou součástí obce Vřesina a mohou 

se formulací svých přání a potřeb podílet na jejím samotném rozvoji. Dalším cílem je získat 

co nejobjektivnější pohled občanů a jejich mínění o službách v obci a dále získat podklady 

pro možné oblasti zlepšování infrastruktury obce. Podnět pro měření spokojenosti 

s infrastrukturou obce pochází od členů zastupitelstva obce Vřesina, se kterými jsem  

se dohodla na spolupráci při realizaci výzkumu. 

4.1.2 METODA VÝZKUMU 

Pro účely výzkumu budou využita převážně primární data získaná na základě osobního 

dotazování. Primární data budou použita zejména z důvodů přesnosti, aktuálnosti  

a aplikovatelnosti údajů, a to i přes skutečnost, že náklady na primární výzkum budou značně 

vyšší a zpracování zjištěných dat časově náročnější, než při sekundárním výzkumu.  

 

Osobní dotazování se jeví vhodnou metodou zejména pro možnost eliminace 

potencionálních chyb při vyplňování dotazníků či upřesnění nebo vysvětlení některých otázek. 
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Touto formou dotazování také předejdeme problémům s neúplným vyplněním dotazníku.  

Při dotazování bude u některých otázek využito karet. 

4.1.3 ROZPOČET 

Rozpočet výzkumu byl hrazen Obecním úřadem Vřesina. Jednalo se o náklady na tisk 

dotazníků, karet, pokynů pro dotazování, kontrolních formulářů pro zápis respondentů, 

vzorových dotazníků a sběr dotazníků.  

4.1.4 DOTAZNÍK 

Dotazník byl sestaven, aby umožnil určit míru spokojenosti s jednotlivými faktory 

infrastruktury obce a sloužil tak jako podnět k rozvoji obce. 

 

Dotazník byl tvořen 29 otázkami. Šest otázek bylo identifikačního charakteru. 

Zahrnuty byly pouze dvě otevřené otázky. Převažovaly otázky uzavřené či polootevřené, a to 

z důvodu eliminace možných chyb při vyhodnocování otázek, oproti otázkám otevřeným. 

Dále jsme v dotazníku nalezli otázky škálové. Jejich hlavní výhodou je sedmibodová škála 

poskytující vysokou variabilitu odpovědí. Tyto otázky umožňují získat informaci o vlivu 

dílčích proměnných na celkovou spokojenost a respondentům se jeví jako velmi srozumitelné. 

 

Dotazník byl sestaven podle všech náležitostí tohoto dokumentu - nechyběl zde úvod, 

včetně vysvětlení účelů výzkumu či poděkování za věnovaný čas při vyplňování. Při tvorbě 

dotazníku jsem využívala jednoduché, přímé otázky a známý slovník. Vhodnost a správnost 

dotazníku byla ověřena vhodnou pilotáží. Pilotáž zjišťuje úplnost dotazníku, vhodnost 

položených otázek a jejich srozumitelnost. 

4.1.5 PILOTÁŽ  

Dotazník byl sestaven na základě konzultací se starostou obce Vřesina. Před zahájením 

výzkumu byl proveden předvýzkum, tzv. pilotáž. Pilotáž proběhla v měsíci únoru 

zastupitelstvem obce. Otázky škálové byly upraveny z původní čtyřstupňové stupnice  

na sedmiškálové z důvodu vyšší variability odpovědí. Některé otázky byly zcela vynechány, 

jiné upraveny. Tato kontrola sloužila jako zpětná vazba pro kontrolu správného pochopení 
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otázek, srozumitelné formulace a jednoznačnosti odpovědí. Po odstranění dílčích nedostatků 

v dotazníku proběhl samotný sběr dat v terénu. 

4.1.6 ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Časový harmonogram výzkumu znázorňuje tabulka 4.1. 

Tab. 4.1: Časový harmonogram 

ČINNOST 
MĚSÍC 

10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 

výběr DP             

zkoumání problematiky               

určení problému               

tvorba dotazníku                

pilotáž               

sběr dat               

zpracování údajů               

analýza a interpretace dat               

tvorba návrhů a doporučení               

odevzdání DP               
Zdroj: vlastní 

4.2 REALIZAČNÍ FÁZE 

4.2.1 SBĚR DAT 

 Dotazování proběhne v období 7. 3. – 15. 3. 2012 částečně prostřednictvím tazatelů 

externí společnosti (cca 80%). Spolupráce s výzkumnou agenturou byla zvolena z důvodu 

potřeby shromáždění dat ve velmi krátkém časovém úseku. Část dat tedy sbírala externí 

marketingová společnost, část sběru dat byla uskutečněna mnou. 

 

Obecní úřad Vřesina poskytl seznam 250 jmen a adres pro sběr dat. Záměrem 

výzkumu bylo nasbírat 200 dat pro výzkum. Tazatelé vždy dostali lokalitu pro dotazování, 

pokyny k dotazování, seznam respondentů a telefonní kontakt, na který se mohli obrátit  

při potížích se sběrem dat. Tazatel měl také přidělen jména i adresy respondentů. Postupoval 

vždy tak, že kontaktoval prvních 20 jmen z přiděleného seznamu, který činil celkově 25 jmen 

a adres. V případě, že nebyl respondent dostupný, navštívil jeho adresu ještě dvakrát. 

V případě, že respondent nebyl dostupný ani při třetí návštěvě, teprve potom pokračoval 
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v kontaktování dalších osob na seznamu. Rovněž v případě, že respondent odmítnul rozhovor, 

mohl pokračovat další osobou na seznamu. 

 

Před začátkem dotazování požádal tazatel respondenta o cca 15 minut jeho času 

k zodpovězení otázek. Otázky byly respondentům pokládány podle pořadí a bylo využíváno 

vytvořených karet. Po dotazování bylo dotazovanému vždy poděkováno za jeho čas a ochotu 

a tazatel vyplnil demografické údaje v dotazníku.  

 

Jak jsem již uvedla, data byla z velké části sbírána tazateli externí marketingové 

společnosti. Mou oblastí pro sběr dat byla původní zástavba obce (podél ulic Hradčanská, 

Hřbitovní, Mešnická, U Kříže). Sběr dat byl časově náročný vzhledem k velké časové 

vytíženosti respondentů. Překvapila mě zejména ochota a kladný postoj k osobnímu 

dotazování. Z dvaceti dotazníků, které jsem osobně sesbírala, jsem se setkala pouze s jednou 

neochotnou reakcí, ale data respondent přesto neodmítnul poskytnout. 

4.2.2 STRUKTURA RESPONDENTŮ 

Cílovou skupinou dotazníkového šetření jsou všichni obyvatelé obce Vřesina starší  

18 let. Dotazovaní nebyli  tříděni dle pohlavní, věku, sociálního postavení či vzdělání, 

přestože tyto faktory sloužily k následnému roztřídění respondentů do jednotlivých skupin. 

Pro tuto práci byla zvolena technika vhodného úsudku a Obecním úřadem Vřesina byl 

předložen seznam 250 osob vhodných pro dotazování. Respondenti byli vybráni, aby vzorek 

zahrnoval veškeré věkové skupiny, části obce, míru vzdělání, dobu života v obci a sociální 

postavení. Základní soubor výzkumu je tvořen obyvateli obce Vřesina, kterých je 2 744. 

Výběrový vzorek tvoří 250 respondentů na seznamu starších 18 let. Konečný výběrový 

vzorek je tvořen 192 respondenty, kteří byli během tří návštěv tazatelů k zastižení.  

 

 V závěru dotazníku respondenti odpovídali na identifikační otázky. Uváděli zde, 

pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, sociální postavení, část obce, ve které žijí a dobu 

života v obci. Ze souboru 192 respondentů bylo 52 % mužů (100) a 48 % žen (92). 
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Obr. 4.1: Rozdělení respondentů dle pohlaví 

52%
48%

muži

ženy

 

Zdroj: vlastní 
 

Další identifikační otázkou bylo nejvyšší dosažené vzdělání. Nejvíce byla zastoupena 

kategorie středoškolské vzdělání, kterou uvedlo 55 % (105) respondentů. 

Obr. 4.2: Rozdělení respondentů dle vzdělání 

 

Zdroj: vlastní 
 

Podle věku byli respondenti rozděleni do šesti intervalů. Všichni dotazovaní byli starší 

18 let. Nejvíce respondentů uvedlo svůj věk jako 65 a více let. Strukturu respondentů  

podle věku znázorňuje obrázek 4.3. 

Obr. 4.3: Rozdělení respondentů dle věkové kategorie 

 

Zdroj: vlastní 
 

Převážná část respondentů (70 %) byla oslovena z původní zástavby obce  

(ulice Mešnická, Hřbitovní, U Kříže aj.). Naopak nejméně respondentů bylo z části Hájek, 

pouze 1 % dotazovaných. 
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Obr. 4.4: Rozdělení respondentů dle částí obce 

 

Zdroj: vlastní 
 

Respondenti dále uváděli své sociální postavení. Rozdělení dotazovaných  

dle sociálního postavení je uvedeno v obrázku 4.5. 

Obr. 4.5: Rozdělení respondentů na základě sociálního postavení 

 

Zdroj: vlastní 
 

Podle délky života v obci se respondenti dělili do čtyř skupin. V tabulce 4.2  

je uvedena délka života respondentů v obci. V této tabulce je také uvedeno třídění délky 

života v obci na základě věku respondentů. 
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Tab. 4.2: Rozdělení respondentů na základě věku a jejich délky života v obci 

 
Jak dlouho v obci Vřesina žijete? 

Celkem méně než 5 let 5 - 15 let 16 - 45 let více než 46 let 

Věková 

kategorie 

18-25 let 1 1 12 0 14 

26-35 let 1 7 16 0 24 

36-45 let 4 4 21 0 29 

46-54 let 1 11 8 12 32 

55-64 let 1 4 14 18 37 

65 a více let 1 2 23 30 56 

Celkem 9 29 94 60 192 

Zdroj: vlastní 

4.2.3 ZPRACOVÁNÍ DAT 

 Všechny dotazníky byly před zpracováváním zkontrolovány, a to z důvodu zamezení 

případným nesrovnalostem. Před převodem dat z písemné podoby do podoby elektronické, 

byly jednotlivé dotazníky očíslovány. Také otázky byly zakódovány. V programu Microsoft 

Excel byla vytvořena datová matice, do které se zaznamenávaly jednotlivé dotazníky.  

Po kontrole dat v matici proběhl převod dat do programu SPSS 18.0.3. Data byla dále 

upravována v programu SPSS. Výsledky šetření byly formulovány do tabulek a grafů, které 

nabízejí lepší přehlednost a vyhodnocování výsledků výzkumu. Tyto konečné výsledky 

výzkumu jsou zaznamenány v následující kapitole 5. Analýza výsledků výzkumu. 



42 

5 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

Jak již bylo zmíněno v realizační fázi metodiky výzkumu, bylo osloveno  

192 respondentů. Z celkového počtu dotazovaných bylo 100 mužů a 92 žen. Ostatní 

identifikační charakteristiky jsou zpracovány v metodice výzkumu. 

 

Klasifikace respondentů podle demografických promněných a odpovědí na jednotlivé 

otázky, četnosti odpovědí v absolutním a relativním vyjádření a důkaz závislosti hodnocení  

na základě identifikačních proměnných je uvedeno v příloze č. 8. Tabulka statistického testu, 

využitím metody ANOVA, je uvedena v případě splněné podmínky rovnosti rozptylů  

a zjištěné závislosti mezi identifikačními znaky. Pro zjištění statistické závislosti byl využit 

také Pearsonův Chi-Square test. 

 

V analýze odpovědí prostřednictvím třídění druhého stupně, nejsou ve většině případů 

brány v potaz odlišnosti odpovědí dotazovaných žijících v části Hájek, jelikož se jedná o malé 

procento respondentů. Lze proto pochybovat o reprezentativnosti těchto dat. Vyhodnocení 

otázky 12, 13 a 17 je uvedeno v příloze č. 8. 

 

5.1 SPOKOJENOST S ŽIVOTEM V OBCI 

Dotazovaní se nejprve vyjádřili k celkové spokojenosti s životem v obci Vřesina.  

Na sedmibodové škále respondenti hodnotili spokojenost čísly 1 - 7, přičemž 1 vyjadřovala 

nejlepší hodnocení, tedy velmi spokojen/a. Více než polovina respondentů (53,6 %) uvedla 

hodnocení známkou 1 či 2. Střední hodnotu znázorňuje známka 4, lze tedy tvrdit, že 85,4 % 

respondentů je s životem v obci spokojeno. 

Obr. 5.1 Celková spokojenost s životem v obci 

 



43 

V obrázku 5.1 můžeme vidět, že žádný respondent nezvolil extrémní možnost, velmi 

nespokojen a hodnocení 6 bylo vybráno pouze 1 % dotazovaných, tedy dvěma respondenty. 

Nespokojeno s životem v obci je pouze 8,3 % dotazovaných. Hodnocení spokojenosti  

na základě dalších identifikačních charakteristik v relativním a absolutním vyjádření je 

uvedeno v příloze č. 8.  

 

Nejvíce spokojenou skupinou jsou respondenti žijící v obci méně než 5 let, kteří 

hodnotili spokojenost v obci průměrnou známkou 1,78, tato skupina respondentů je tedy 

spokojena s životem v obci na 87 %. Dále dotazovaní se sociálním statusem mateřská 

dovolená, kteří průměrně hodnotili spokojenost v obci známkou 2, tzn. 83,3% spokojenost. 

Podle věkové kategorie jsou nejspokojenější dotazovaní ve věku 18 – 25 let, kteří hodnotili 

spokojenost pouze známkami 1 – 3 a jejich průměrné hodnocení je 2,14, 81% spokojenost. 

Naopak nejméně spokojeni s životem v obci jsou respondenti z obecní části Nová Plzeň (70% 

spokojenost), respondenti se základním vzděláním či vyučením (70,2% spokojenost) a dále 

věkové kategorie 46 – 54 let (70,3% spokojenost). Průměrné hodnocení spokojenosti 

s životem v obci je uvedeno v tabulce 5.1. 

 

Tab. 5.1: Průměrné hodnocení spokojenosti s životem v obci 

POHLAVÍ PRŮMĚR % spokojenosti VĚK PRŮMĚR % spokojenosti 
muž 2,57 73,8% 18 - 25 let 2,14 81,0% 

žena 2,42 76,3% 26 - 35 let 2,71 71,5% 

S. POSTAVENÍ     36 - 45 let 2,34 77,7% 

student 2,38 77,0% 46 - 54 let  2,78 70,3% 

zaměstnanec 2,68 72,0% 55 - 64 let 2,51 74,8% 

podnikatel 2,30 78,3% 65 a více l. 2,41 76,5% 

mateřská  2,00 83,3% VZDĚLÁNÍ     

nezaměstnaný/á 2,25 79,2% základní, vyučen 2,79 70,2% 

důchodce 2,43 76,2% středoškolské 2,38 77,0% 

ČÁST OBCE     vysokoškolské 2,55 74,2% 

původní zástavba 2,39 76,8% DOBA V OBCI     

Nová Plzeň 2,80 70,0% méně než 5 l. 1,78 87,0% 

Za Dvorem 2,60 73,3% 5 -15 let 2,62 73,0% 

Hájek 2,00 83,3% 16 - 45 let 2,63 72,8% 

Mexiko 2,67 72,2% více než 46 l. 2,35 77,5% 

 
Celková spokojenost v obci se neliší podle identifikačních charakteristik, tento fakt  

je potvrzen provedením analýzy rozptylu. Neexistence závislostí a rozdílů v hodnocení 

spokojenosti lze vyčíst z přílohy č. 8. 
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5.2 KLADNÉ FAKTORY ŽIVOTA V OBCI 

Respondenti dále hodnotili kladné faktory na životě v obci Vřesina. Nejčastěji uváděli 

dobrou polohu (87,5 %), hezké okolí obce (70,3 %) a hezké prostředí obce (62 %). Tyto 

faktory uvedla většina všech respondentů. Jedná se o faktory predispoziční,  

které zastupitelstvo obce nemůže ovlivnit. Méně než pětina respondentů uvedla společenský 

život a péči obce o občany. Pouze jeden dotazovaný uvedl jako kladný faktor občanskou 

vybavenost. 

 

Obr. 5.2: Kladně hodnocené faktory na životě v obci 

 
 

V tabulce 5.2 je uvedena absolutní a relativní četnost spokojenosti s uvedenými 

faktory. Ženy byly spokojenější s dostupností MHD, mezilidskými vztahy a společenským 

životem v obci. Tuto skutečnost dokazuje také graf kladného hodnocení faktorů na životě 

v obci podle pohlaví v příloze č. 8. 
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Tab. 5.2: Kladné hodnocení faktorů dle pohlaví respondentů 

Hodnocený 
faktor 

Absolutní četnost Relativní četnost 
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

dobrá poloha 89 79 168 89,0% 85,9% 87,5% 

okolí obce 77 58 135 77,0% 63,0% 70,3% 

prostředí obce 67 52 119 67,0% 56,5% 62,0% 

dostupnost MHD 35 40 75 35,0% 43,5% 39,1% 

úroveň ŽP 34 26 60 34,0% 28,3% 31,3% 

mezilidské vztahy 28 29 57 28,0% 31,5% 29,7% 

společenský život 14 21 35 14,0% 22,8% 18,2% 

péče o občany 9 6 15 9,0% 6,5% 7,8% 
 

5.3 ZÁJEM O DĚNÍ V OBCI 

Tato otázka byla filtrační. Pokud dotazovaný uvedl variantu ne (nezajímám se o dění 

v obci), přeskakoval otázku, ve které se ptalo na konkrétní zdroje informací o obci.  

 

Z celkového počtu 192 dotazovaných se o dění v obci zajímá 153 respondentů, což  

je téměř 80 % dotazovaných. O dění v obci se zajímá 81 % mužů a 78,3 % žen. O dění v obci 

se zajímají všichni respondenti z částí obce Za Dvorem, Hájek a Mexiko. Rozdělení zájmu o 

dění v obci na základě identifikačních charakteristik je uvedeno v příloze č. 8. Na základě 

provedení Pearson Chi-Square testu bylo zjištěno, že s 95 % pravděpodobností, neexistuje 

závislost mezi zájmem o dění v obci a demografickými proměnnými, tato skutečnost je 

uvedena v příloze č. 8. 

 

Obr. 5.3: Zájem o dění v obci 
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5.4 ZDROJE SBĚRU INFORMACÍ O DĚNÍ V OBCI 

Obec poskytuje svým občanům řadu informací různé kvality. Zaleží na množství, 

přesnosti a aktuálnosti informací. Občané se díky nim dozvídají o dění v obci. V dotazníku 

uváděli respondenti zdroje, ze kterých získávají informace o obci. Na výběr byly tyto zdroje 

informací: úřední deska obecního úřadu, občasník Vřesinské noviny, místní rozhlas, zasedání 

obecního zastupitelstva, přátelé či známí a webové stránky. V případě, že získávají informace 

i z jiného zdroje, mohli jej dopsat do volného pole.  

 

Informace o obci získává, jak již bylo uvedeno 153 respondentů, z toho 53 % mužů  

a 47 % žen. Téměř 93 % dotazovaných, což je 140 respondentů, získává informace 

z Vřesinských novin, občasníku vydávaného Obecním úřadem Vřesina. Okolo 70 % 

respondentů získává informace o obci prostřednictvím místního rozhlasu a přátel či známých. 

Z webových stránek o obci Vřesina, jsou nejnavštěvovanější oficiální stránky obce  

- vresina.cz. Tuto internetovou adresu navštěvuje 61 % žen a 46 % mužů. Celkem tyto stránky 

navštěvuje 53 % všech dotazovaných. Muži využívají všech zdrojů informací o obci více než 

ženy s výjimkou návštěvnosti stránky vresina.cz a informací od přátel či známých, kterou 

využívá 69 % žen.  

 

Jiný zdroj uvedl pouze jeden muž, jedná se o desku umístěnou u tramvajové zastávky 

Vřesina. Zajímavostí je počet respondentů zajímajících se o dění v obci, kteří se nepravidelně 

účastní zasedání obecního úřadu. Jedná se o 41 % dotazovaných zajímajících se o dění v obci, 

13 % žen a 28 % mužů. Tento zdroj získávání informací využívá 10,5 % respondentů statusu 

důchodce (tj. 50 % všech respondentů, kteří zvolili tuto možnost) a 9,2 % dotazovaných 

statusu zaměstnanec (tj. 43,8 % všech respondentů, kteří zvolili tuto možnost). Zasedání 

obecního zastupitelstva se neúčastní žádný z respondentů se statusem mateřská dovolená  

či nezaměstnaný/á, ovšem jedná se o malé procento dotazovaných, takže tento údaj nelze 

považovat za reprezentativní. 
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Obr. 5.4: Zdroje získávání informací o obci 

 
5.5 POCIT INFORMOVANOSTI O DĚNÍ V OBCI 

Téměř 87 % respondentů se cítí být dobře informováno o dění v obci. Respondenti  

se sociálním postavením student, mateřská dovolená či nezaměstnaný/á se cítí být dobře 

informováni o dění v obci. Žádný z těchto skupin respondentů neuvedl jinou odpověď než ano. 

Nejvíce postrádají informace o obci dotazovaní se statutem důchodce, jedná se o 6,3 % 

dotazovaných. Tato skutečnost je potvrzena faktem, že dotazovaní ve věkové kategorii  

65 a více let se necítí dostatečně informováni o dění v obci. Jedná se o 4,7 % respondentů, což 

je nejpočetnější skupina s odpovědí ne podle věkové kategorie dotazovaných. Rozčlenění 

odpovědí podle identifikačních charakteristik je uvedeno v příloze č. 8. Statistickým 

testováním bylo zjištěno, že neexistuje závislost mezi pocitem informovanosti a 

demografickými charakteristikami viz příloha č. 8. 

Obr. 5.5 : Pocit dobré informovanosti o dění v obci 
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5.6 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY  OBCE 

Respondenti hodnotili úroveň spokojenosti s jednotlivými oblastmi na škále od 1 do 7, 

přičemž hodnota 1 znamenala velmi spokojen/a, hodnota 7 velmi nespokojen/a. Dotazovaní 

hodnotili tyto oblasti: bezpečnost v obci, dopravní infrastruktura, čistota obce, sportovní 

vyžití a kulturní vyžití. Z grafu lze vyčíst, že sportovní vyžití je oblast, se kterou jsou 

respondenti nejvíce spokojeni. 84 % respondentů sport v obci hodnotilo známkou 1 - 3. 

Naopak největší nespokojenost je v oblasti dopravní infrastruktury, kdy 28 % hodnotilo 

dopravu známkou 5 – 7. 

 

Obr. 5.6: Spokojenost s jednotlivými oblastmi života v obci 

 
 

Výše popsané skutečnosti potvrzuje obrázek 5.7. Sportovní vyžití je oblast, se kterou 

jsou respondenti nejvíce spokojeni a hodnotili jí průměrnou známkou 2,55, jedná se tedy  

o 74,2% spokojenost. Dále byli dotazovaní spokojeni s čistotou obce s průměrným 

hodnocením 2,62, tzn. 73% spokojenost. Hodnocení 3 (66,7% spokojenost) obdržel faktor 

bezpečnost v obci a hodnocení 3,55 (57,5% spokojenost) dopravní infrastruktura zahrnující 

místní komunikace, přechody pro chodce, stav chodníků a údržbu. Nejméně spokojeni (55,7% 

spokojenost) jsou dotazování s kulturním vyžitím v obci, které dostalo nejhorší hodnocení 

3,66. 
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Obr. 5.7: Průměrné hodnocení faktorů (1 – velmi spokojen/a, 7 – velmi nespokojen/a) 

 
 

Statistickým šetřením byla zjištěna závislost mezi spokojeností s kulturním vyžitím  

a věkem respondentů. Nejvyšší spokojenost je u věkové skupiny 18 - 25 let, naopak nejnižší 

spokojenost u věkové kategorie 46 – 54 let. V tabulce 5.3 jsou uvedeny průměrné hodnoty 

spokojenosti u jednotlivých věkových skupin respondentů. 

 
Tab. 5.3: Průměrné hodnoty spokojenosti respondentů s kulturním vyžitím v obci 

Kulturní vyžití 

Do jaké věkové kategorie patříte? Průměr N 
Std. 

Deviation 

18-25 let 3,07 14 ,730 
26-35 let 3,17 24 1,523 
36-45 let 3,21 29 1,473 
46-54 let 4,13 32 1,454 
55-64 let 3,86 37 1,456 
65 a více let 3,84 56 1,581 
Celkem 3,66 192 1,496 

 
5.7 NÁZOR OBYVATEL NA MOŽNOSTI ODPOČINKU 

 

Na otázku Myslíte si, že je v obci dostatek možností k odpočinku a trávení volného 

času odpovědělo 50 % respondentů výběrem možnosti spíše ano. Možnost určitě ano zvolilo 

téměř 30 % dotazovaných. Naopak pouze 4 % respondentů je názoru, že možností k trávení 
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volného času v obci není dostatek. Dotazovaní se sociálním postavením student, volili 

nejčastěji odpověď určitě ano. Jednalo se o 62,5 % dotazovaných studentů. Třídění dat 

druhého stupně v absolutních i relativních četnostech je u všech identifikačních charakteristik 

uvedeno v příloze č. 8. Statistickým testování nebyla zjištěna závislost mezi vědomím o 

možnostech k odpočinku v obci a jednotlivými identifikačními charakteristikami, viz  

příloha č. 8. 

 

Obr. 5.8: Vědomí o možnostech k odpočinku a trávení volného času v obci 

 
 

5.8 NÁVŠTĚVNOST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI 

Respondenti měli označit akce či volnočasové aktivity, které v obci navštěvují.  

Zde mohli dotazovaní zvolit více odpovědí. Nejvíce oblíbenou činností je pěší turistika 

v blízkém okolí, kterou uvedlo 75 % respondentů. Nejnavštěvovanější akce v obci jsou Den 

obce, Kozelek a Mařák. Tyto tradiční události obce navštěvuje 110 ze 192 dotazovaných,  

tj. 57,3 %. Velmi oblíbené je také setkání u vánočního stromu, které navštěvuje 52,1 % 

respondentů. Pouze 8,9 % respondentů se nezúčastňuje života v obci a nenavštěvuje žádnou 

volnočasovou aktivitu. 
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Obr. 5.9: Návštěvnost volnočasových aktivit v obci 

 
V tabulce 5.4 vidíme, že ženy se celkově účastní více volnočasových aktivit v obci, 

výjimkou jsou fotbalové zápasy, kterých se účastní 30,4 % žen, zatímco mužů se účastní 42 %.  

 

Tab. 5.4: Navštěvované volnočasové aktivity v obci dle pohlaví 

Navštěvovaná událost 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

pěší procházky/turistika 73 71 144 73,0% 77,2% 75,0% 

Kozelek, Mařák 53 57 110 53,0% 62,0% 57,3% 

Den obce 57 53 110 57,0% 57,6% 57,3% 

setkání u vánočního stromu 45 55 100 45,0% 59,8% 52,1% 

fotbalové zápasy 42 28 70 42,0% 30,4% 36,5% 

adventní/vánoční koncert 27 35 62 27,0% 38,0% 32,3% 

plesy 24 31 55 24,0% 33,7% 28,6% 

cykloturistika 26 28 54 26,0% 30,4% 28,1% 

jiné sportovní aktivity 26 27 53 26,0% 29,3% 27,6% 

lyžování Skalka, běžky 23 30 53 23,0% 32,6% 27,6% 

akce pořádané knihovnou 5 17 22 5,0% 18,5% 11,5% 
žádné 9 8 17 9,0% 8,7% 8,9% 
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5.9 PREFERENCE INVESTIC V OBCI 

V další otázce vybírali respondenti z navrhovaných investic v obci na základě toho, co 

by v obci nejvíce uvítali. Na tuto otázku mohli respondenti vybrat více odpovědí, případně 

navrhnout vlastní odpověď, což využilo 4,7 % dotazovaných. V možnosti jiné bylo uvedeno 

sestavení konceptu rozvoje obci, vyšší dostupnost MHD, eliminace exhalací vznikajících 

místním topením, vyřešení situace domu za hostincem, modernizace a zvýšení kapacity MŠ a 

ZŠ, oprava komunikací a snížení dopravního zatížení, motivace vlastníků pozemků k úpravě 

okolí svých rodinných domu a 2krát se v možnosti jiné objevila možnost vybudování zařízení 

pro seniory. 

 

Respondenti by v obci nejvíce uvítali výstavbu nových chodníků, tuto odpověď uvedlo  

52,6 % dotazovaných. Respondenti zde často uváděli případný chodník z Vřesiny podél 

hlavní komunikace do městské části Ostrava – Poruba. Dále více než třetina dotazovaných 

preferuje opravu dopravního hřiště u školy (41,1 %), nová místa pro parkování (32,8 %) a 

revitalizaci parků (30,7 %). Aktivity, které by respondenti od obce uvítali, jsou uvedeny na 

obrázku 5.10. 

Obr. 5.10: Preference investic v obci 
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Respondenti měli také přiřadit důležitost oblastem, do kterých by měla obec investovat  

své finanční prostředky. Důležitost byla vyjádřena čísly 1 – 5, přičemž 1 = nejdůležitější. 

Nejvíce finanční prostředků by mělo dle dotazovaných směřovat na zvýšení bezpečnosti 

dopravy. Nejdůležitější váhu tomuto faktoru dalo téměř 60 % dotazovaných, známkou 2 tento 

faktor hodnotilo 27,4 % respondentů. Dále se jeví jako důležité investovat do ochrany ŽP 

(58 %) a také zlepšení dopravní obslužnosti (48 %). Naopak co nejméně finančních 

prostředků by respondenti investovali do podpory podnikání a sportu. 

 

Na obrázku 5.11 jsou znázorněny průměry hodnocení důležitosti jednotlivých faktorů. 

Zvýšení bezpečnosti dopravy je s průměrem 1.58 na první pozici, druhá je ochrana životního 

prostředí s průměrným hodnocením 1.65, dále zlepšení dopravní obslužnosti (1.86), rozvoj 

služeb obce (2.08), modernizace Mateřské a Základní školy Vřesina (2.19), revitalizace 

parkových území (2.59), modernizace zdravotnického střediska v obci (2.62) a společenský 

život (2.88). Nejhůře dopadla podpora podnikání. Tato oblast společně s investicemi dosáhla 

průměru převyšujícího hodnotu 3. Sport byl průměrně hodnocen známkou 3.13 a podpora 

podnikání známkou 3.2. 

Obr. 5.11: Preferované oblasti pro investice 
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Dotazovaní měli možnost navrhnout jednu konkrétní investiční akci obce, která by 

měla být co nejdříve realizována a je podle jejich názoru nejdůležitější. Tato otázka byla 

v dotazníku otevřená. Cílem bylo zjistit konkrétní investiční návrhy a postřehy občanů pro 

zlepšení kvality života v obci. Veškeré investiční návrhy, které respondenti uvedli, jsou 

uvedeny v příloze č. 8. 

 

Nejvíce respondentů (16,1 %) uvedlo dokončení kanalizace v obci. Dále 10,4 % 

dotazovaných uvedlo rozšíření a modernizaci Základní a Mateřské školy Vřesina a stejný 

počet respondentů uvedl vybudování chodníků, a to zejména podél hlavní komunikace 

směrem na městskou část Ostravy – Porubu. 6,3 % považuje za důležité vyřešení situace 

rozestaveného domu za hostincem. 5,2 % navrhuje řešit dopravní zatížení, které je v obci 

vysoké. 4,7 % dotazovaných by investice směrovalo do plynofikace obce, 4,2 % do rozšíření 

kapacity kulturního zařízení (Domu zahrádkářů) a inženýrských sítí. 

 
5.10 CHARAKTER OBCE V BUDOUCNU 

Respondenti měli vyjádřit svůj názor na budoucí charakter obce. Z nabízených 

možností měli vybrat maximálně 3 odpovědi. Nejvíce respondentů volilo tyto možnosti: obec 

pro klidné bydlení 81,8 %, bezpečná obec 72,9 % a obec zeleně 54,7 %. Nejméně  

si dotazovaní přejí obec otevřenou, pouze 3,6 % odpovědí a obec rozpínající se a dynamickou 

5,2 % odpovědí. 

Obr. 5.12: Preferovaný charakter obce 
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Respondenti dále vybírali charakter případné nové zástavby obce. Na výběr měli 

charakter městský, vesnický, zemědělský, lázeňský a zahradní. Možnosti jiné žádný 

respondent nevyužil, stejně jako nezvolil možnost zemědělský charakter. 80,2 % respondentů 

vybralo možnost vesnický charakter. Dalších 16,7 %, dotazovaných zvolilo variantu zahradní 

charakter (jedná se o vily s velkými zahradami). Městský charakter nové zástavby obce  

by volilo 2,1 % a variantu lázeňský pouze 1,0 % respondentů. U žen byl na první pozici 

zvolen vesnický charakter zástavby (88 % žen). Na druhé pozici byl zvolen charakter 

zahradní 10, 9 % žen. Muži také nejčastěji volili vesnický charakter (73 % mužů), ovšem 

hlasovali pro možnost zahradní charakter více než ženy (22 %). Respondenti se sociálním 

postavením student volili pouze možnost vesnický charakter. Tyto odpovědi potvrzuje tabulka 

v příloze č. 8. 

 

Obr. 5.13: Preferovaný charakter nové zástavby obce 

 
 

Statistickým testováním (Pearson Chi-Square test) byla zjištěna závislost mezi 

vzděláním respondentů a vybraným charakterem zástavby obce. 

 

Tab. 5.5: Chi-Square test – charakter případné nové zástavby obce 

Pearson Chi-Square Asymp. Sig. (2-sided) 
Pohlaví 0,055 
sociální postavení 0,991 
věková kategorie 0,968 
vzdělání 0,008 
doba bydliště 0,369 
část obce 0,379 

 

Respondenti se středoškolským či vysokoškolským vzděláním nezvolili ani jednou 

možnost lázeňský charakter. Tato varianta byla vybrána pouze dotazovanými, kteří mají 

základní vzdělání nebo jsou vyučeni (5,9 %). Dotazovaní se základním vzdělaním  
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či vyučením nejméně volili charakter zahradní (2,9 %), zatímco u středoškolsky (21 %)  

a vysokoškolsky (17%) vzdělaných respondentů byla tato odpověď druhá v pořadí. 

 

Dostavět proluky a nezastavovat nové plochy v obci si přeje 65,1 % respondentů. 

Druhá nejčastější odpověď byla zástavbu obce limitovat maximální plochou, kterou je obec 

ochotna zastavět v horizontu 15 let. Tuto variantu vybralo 16,7 % dotazovaných, 8,3 %  

by limitovalo zástavbu obce maximálním počtem obyvatel a 7,8 % by novou zástavbu obce 

neomezovalo. Čtyři respondenti (2,1 %) by zástavbu obce omezili jiným způsobem. Variantu 

neomezovat novou zástavbu obce zvolilo 0 % dotazovaných studentů, osob na mateřské 

dovolené či v domácnosti, nezaměstnaných a osob ve věku 55 – 64 let. Absolutní a relativní 

četnosti odpovědí podle demografických údajů jsou uvedeny v příloze č. 8. 

 

Obr. 5.14: Preference zástavby obce 

 

 Mezi věkem dotazovaných a názory na zástavbu obce existuje závislost. Respondenti 

všech věkových kategorií nejvíce volili možnost dostavět proluky a nezastavovat nové plochy 

v obci. Rozdíly  jsou zejména v četnosti ostatních možností odpovědi, viz příloha č. 8. 

 
Tab. 5.6: Chi-Square test – zástavba obce 

Pearson Chi-Square Asymp. Sig. (2-sided) 
Pohlaví 0,211 

sociální postavení 0,196 

věková kategorie 0,028 

vzdělání 0,511 

doba bydliště 0,415 

část obce 0,315 

 

5.11 CENTRUM OBCE 

Většina respondentů (61,5 %) neshledává potřebu vybudování centra obce. Naopak 

38,5 % by vybudování centra obce uvítalo. Vybudování centra obce nepovažuje za důležité 
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61 % mužů a 62 % žen. Odpověď ano je četnější pouze u respondentů se sociálním 

postavením podnikatel/OSVČ a dotazovaných z obecních částí Za Dvorem a Mexiko. 

Odpovědi na tuto otázku roztříděné podle identifikačních charakteristik jsou uvedeny 

v příloze č. 8. Bylo zjištěno, že mezi preferencemi v obci a demografickými charakteristikami 

neexistuje závislost, viz příloha č. 8. 

Obr. 5.15: Preference budování centra obce 

 
 
5.12 ÚZEMÍ PRO DROBNÉ PODNIKÁNÍ 

Další otázka se týkala vymezení drobného podnikání v obci.  

Obr. 5.16 Názory na vymezení území pro drobné podnikání 

 
 

62,5 % respondentů nevidí potřebu regulace drobného podnikání, ovšem v obytných 

zónách je pro povolení podnikání, které neprodukuje hluk, zápach, emise apod. 17,7 % 

dotazovaných je pro úplné vytěsnění podnikání mimo zónu pro bydlení, dle 12,5 % 

respondentů by podnikání v obci nemělo být vůbec regulováno. Nejméně respondentů, tj. 

7,3 % zvolilo možnost regulace drobného podnikání formou povolení tohoto podnikání 

v dostatečné vzdálenosti od obytných domů. Poslední variantu tj. objekty pro drobné 

podnikání povolit pouze v dostatečné vzdálenosti od obytných domů zvolilo 0 % respondentů 

věkové skupiny 18 – 25 let a 0 % studentů, kteří také nevybrali, ani jednou variantu území pro 

drobné podnikání v obci by nemělo být nijak regulováno.  

 



58 

S 95 % pravděpodobností byla zjištěna závislost mezi bydlištěm respondenta a názory 

na vymezení drobného podnikání. Vzhledem ke skutečnosti malého vzorku respondentů 

z určitých částí obce (Hájek, Mexiko) byla pro potřeby testu data rozdělena do dvou skupin,  

a to na respondenty z původní zástavby obce a respondenty z ostatních částí obce. 24,6 % 

dotazovaných z ostatních částí obce si myslí, že by drobné podnikání v obci nemělo být nijak 

regulováno, naopak tuto možnost zvolilo pouze 7,4 % respondentů z původní zástavby obce.  

 
Tab. 5.7: Chi-Square – vymezení drobného podnikání 

Pearson Chi-Square Asymp. Sig. (2-sided) 
Pohlaví 0,178 
sociální postavení 0,719 
věková kategorie 0,680 
vzdělání 0,963 
doba bydliště 0,433 
část obce 0,004 
 

5.13 DALŠÍ ROZVOJ OBCE 

Množství a úroveň kulturních a společenských akcí, množství a úroveň sportovních 

akcí, dopravní infrastruktura obce (místní komunikace, chodníky, parkovací plochy aj.), 

úroveň technických služeb (kanalizace, plynofikace, odpadové hospodářství aj.), zdravotní 

služby v obci, upravenost, čistota a vzhled obce - to jsou oblasti, kterým měli respondenti 

přiřadit důležitost z hlediska dalšího rozvoje obce Vřesina.  

 

Důležitost přiřazovali prostřednictvím škály od 1 do 6, přičemž 1 = nejdůležitější,  

6 = nejméně důležité. Odpovědi na otázku jsou zpracovány v obrázku 5.17, kde je uvedena 

četnost oblastí na určitých pozicích. Nejdůležitější oblast pro rozvoj obce respondenti určili 

dopravní infrastrukturu. Dále technické služby, na třetí pozici skončila čistota, úprava  

a vzhled obce, čtvrté byly zdravotní služby, pátá kultura. Nejmenší důležitost občané přisuzují 

rozvoji sportu v obci. Dopravu uvedlo 38,5 % respondentů na první pozici, dalších 28,7 % 

dotazovaných na pozici druhé a 14,1 % na třetí pozici. Nejhůře dopadl sport, který uvedlo 

54,2 % respondentů jako nejméně důležitý. 
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Obr. 5.17: Důležitost jednotlivých faktorů z pohledu dalšího rozvoje obce 

 
 

Statistický testováním byla zjištěna závislost mezi hodnocením důležitosti rozvoje 

zdravotních služeb a pohlavím respondentů. Ženy považují zdravotní služby v obci za 

důležitější než muži. Dále byla zjištěna existence závislosti mezi věkem dotazovaných a 

vzhledem obce. S přibývajícím věkem roste důležitost rozvoje vzhledu, čistoty a upravenosti 

obce. Výsledky testů a kontingenční tabulky jsou uvedeny v příloze č. 8. 

 

Skutečnost, že dopravní infrastruktura je podle respondentů nejdůležitější oblastí 

z pohledu dalšího rozvoje obce, potvrzuje obrázek 5.18. Dopravní infrastruktura obce (místní 

komunikace, chodníky, parkovací plochy aj.) má průměrné hodnocení 2,26 a zaujímá 

nejdůležitější pozici. Dále úroveň technických služeb (kanalizace, plynofikace, odpadové 

hospodářství aj.) s hodnotou 2,49. Faktor upravenost, čistota a vzhled obce má průměrné 

hodnocení 3,36, zdravotní služby v obci 3,51, množství a úroveň kulturních a společenských 

akcí 4,14. Nejméně důležité se jeví dotazovaným množství a úroveň sportovních akcí 

s hodnocením 5,25. 
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Obr. 5.18: Průměrné hodnocení důležitosti faktorů obce z hlediska budoucího rozvoje  

(1 = nejdůležitější, 6 = nejméně důležité) 

 
5.14  VĚDOMÍ O BEZPEČNOSTI V OBCI 

Bezpečnost v obci měli dotazovaní charakterizovat výběrem ze čtyř možností.  

Cítíte se v obci bezpečně? Na tuto otázku mohli respondenti zvolit z odpovědí: určitě ano, 

spíše ano, spíše ne a určitě ne. V případě jiné odpovědi, než určitě ano, pokračovali další 

otázkou, která zahrnovala faktory, kvůli kterým se necítí v obci bezpečně. Možnost určitě ano 

vybralo 36,5 %, spíše ano 47,4 %, spíše ne 13,0 % a poslední variantu určitě ne 3,1 % 

dotazovaných. Můžeme tedy říci, že 83,9 % (161 ze 192) respondentů se přiklání k odpovědi 

ano. Možnost určitě ne, nezvolil žádný z dotazovaných studentů. Testováním byla zjištěna 

existence závislosti mezi délkou života v obci a pocitem bezpečí. Nejméně bezpečně se v obci 

cítí respondenti ve věku 18 – 25 let viz příloha č. 8. 

 

Tab. 5.8: Chi-Square – pocit bezpečnosti v obci 

Pearson Chi-Square Asymp. Sig. (2-sided) 
pohlaví 0,300 
sociální postavení 0,471 
věková kategorie 0,628 
vzdělání 0,120 
doba bydliště 0,017 
část obce 0,397 
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Obr. 5.19: Vědomí bezpečnosti v obci 

 
 

Uveďte faktory, které způsobují, že se v obci necítíte bezpečně. Tuto odpověď 

poskytlo 122 respondentů, kteří uvedli v předešlé otázce jinou odpověď, než že se v obci cítí 

určitě bezpečně. V možnosti jiné, kterou využilo 3,3 % dotazovaných, bylo uvedeno jako 

faktor způsobující pocit nebezpečí následující: volně pobíhající psi, chybějící chodníky, 

špatný stav komunikací, problémová křižovatka. Nejrizikovějším faktorem se jeví nadměrné 

zatížení místních komunikací, tuto možnost vybralo 52,5 % respondentů. Dále 47,5 % 

dotazovaných uvedlo výskyt problémových osob, 43,4 % kriminalitu páchanou v obci, 33,6 % 

nedodržování povolené rychlosti vozidel, 14,8 % nedostatečné pouliční osvětlení a 8,2 % 

respondentů nedostatečnou činnost policie. 

 

Obr. 5.20: Faktory způsobující pocit nebezpečí v obci 
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5.15 PROBLÉMOVÉ OBLASTI ŽIVOTA V OBCI 

V další otevřené otázce se mohli respondenti vyjádřit v několika bodech, co jim  

na obci vadí a přáli by si změnit. Vzhledem k velké specifičnosti odpovědí uvedu pouze 

odpovědi, které byly uvedeny v dotaznících více než pětkrát. Veškeré náměty včetně níže 

uvedených jsou zaznamenány v přehledné tabulce v příloze č. 8. Nejčastěji (9,9 %) uváděli 

dotazovaní špatnou dostupnost MHD. Dále exhalace topením místních občanů 7,3 %, 

dopravní zatížení 6,8 %, situace budovy za hospodou 4,7 %, malá podpora obchodu – v obci 

chybí kavárna, cukrárna, holičství 4,7 %. 3,6 % dotazovaných uvedlo malé kulturní vyžití, 

špatný stav či zcela chybějící chodníky a malou kapacitu kulturního domu. 3,1 % 

respondentům vadí špatné mezilidské vztahy v obci a nedokončená kanalizace. Pětkrát (2,6 % 

respondentů) zazněla odpověď, že by dotazováni rádi změnili problematickou 

křižovatku/zatáčku u Obecního úřadu. V jedné odpovědi bylo dokonce navrženo řešení 

umístěním většího zrcadla v křižovatce.  
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu celkové a dílčí spokojenosti obyvatel 

obce Vřesina. Na základě analýzy jsou v této kapitole navržena doporučení, které by mohly 

vést k větší spokojenosti obyvatel obce. Návrhy a doporučení jsou shrnuty do problémových 

okruhů vyplývajících z analýzy výsledků výzkumu  

 

SPOKOJENOST S INFORMACEMI O OBCI 

O dění v obci se zajímá 80 % dotazovaných obyvatel. 87 % respondentů se cítí být 

dobře informováno o dění v obci. Nejvíce dotazovaných získává informace prostřednictvím 

občasníku Vřesinské noviny. Dále se informace k občanům dostávají prostřednictvím 

místního rozhlasu. Z webových stránek jsou nejnavštěvovanější oficiální stránky obce  

– vresina.cz.  

 

Doporučuji pokračovat ve vydávání Vřesinských novin a pravidelné aktualizaci 

internetových stránek. Dále navrhuji kontrolu místního rozhlasu, jelikož respondenti uváděli, 

že je v některých částech obce nedostatečně slyšet. Vzhledem k velké ochotě respondentů 

zúčastnit se výzkumu spokojenosti se službami obce, doporučuji na webové stránky a do 

prostor obecního úřadu (pošty) umístit různé ankety, které by se týkaly zjišťování 

spokojenosti se službami obce. Touto cestou by mohl Obecní úřad Vřesina získávat zpětnou 

vazbu na hodnocení akcí, které v obci proběhly. 

 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, KULTURA 

Společenský život v obci hodnotí kladně pouze necelá pětina respondentů. Kulturní 

vyžití je oblast s největší nespokojeností občanů. Dotazovaní si přejí více kulturních akcí 

v obci. Větší kulturní vyžití v obci by uvítali zejména starší občané a občané s malými dětmi. 

Tato oblast je v obci velmi problematická vzhledem k blízkosti města Ostravy, které 

k návštěvě volnočasových zařízení využívá převážná část obce. Děje se tak zejména kvůli 

větší nabídce kulturních akcí a vhodné lokalitě s ohledem na zaměstnání či studium občanů 

Vřesiny. 

 

Obec by měla zachovat tradiční události roku, zejména Den obce, Kozelek a Mařák, 

jelikož se jedná o nejnavštěvovanější události obce. Vhodnou investiční akcí v oblasti kultury 

by bylo zvýšení kapacity Domu zahrádkářů, která se jeví dotazovaným jako nedostatečná. 
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Vybudování centra pro matky s dětmi a zázemí pro seniory by se v obci zajisté setkalo 

s kladným ohlasem. 

 

BEZPEČNOST V OBCI 

Téměř 16 % respondentů se přiklání k odpovědi, že se v obci necítí bezpečně. 

Důvodem je zejména nadměrné zatížení místních komunikací. S tímto problémem souvisí 

nedodržování povolené rychlosti v obci. Navrhuji proto umístění radarů na měření rychlosti 

vozidel a silniční kontroly rychlosti vozidel. Pocit nebezpečí je často vyvolán absencí 

chodníků podél místních komunikací či nedostatkem přechodů pro chodce. Navrhuji 

vybudování chodníku podél hlavní komunikace do městské části Ostravy – Poruby. Jedná se  

o úsek, který je často využíván chodci pro jejich přemístění z Vřesiny do Ostravy a vzhledem 

k neexistenci chodníku pro chodce, dopravnímu zatížení a nepřiměřené rychlosti aut se jedná 

o velmi nebezpečný úsek pro chodce. Doporučuji také vybudování chodníků na trase obchod 

– hřiště.  

 

Do nepřehledné zatáčky v blízkosti Obecního úřadu Vřesina navrhuji umístění většího 

zrcadla. Dále doporučuji zvýšení počtu obchůzek obecní policie, vzhledem k výskytu 

problémových osob v obci a také kriminalitě páchané v obci.  

 

CHARAKTER OBCE 

Respondenti si nejvíce přejí obec klidnou, bezpečnou a plnou zeleně. Nejméně  

si dotazovaní přejí obec rozpínající se a dynamickou a otevřenou. Nová zástavba obce  

by měla mít vesnický charakter, popř. charakter zahradní. Doporučuji zvýšit bezpečnost obce, 

která je popsána v předešlém odstavci. Také navrhuji investice do zeleně v obci, zejména 

revitalizace parků a celkovou úpravu volných obecních prostranství. Obec by měla regulovat 

podnikání v obci a povolovat pouze drobné podnikání, a to v obytných zónách pouze  

za podmínky redukce hluku, zápachu, emisí apod. či podnikání zcela vytěsnit mimo zónu  

pro bydlení. Vybudování centra obce nenavrhuji, jelikož 61,5 % respondentů nepovažuje 

centrum obce za potřebné. 
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INVESTICE 

Mezi nejčastější investiční akce obce navrhované respondenty se řadí dokončení 

kanalizace a plynofikace obce. Dále je velmi diskutovanou oblastí stav a kapacita Mateřské  

a Základní školy Vřesina. Doporučuji obci zvýšit kapacitu a rekonstrukci MŠ a ZŠ, která  

je v nevyhovujícím stavu. Respondenti v obci postrádají příjemné místo k posezení a trávení 

volného času. Navrhuji obci Vřesina poskytnout podmínky pro působení drobných 

podnikatelů v oblasti služeb – v obci chybí malá kavárna či cukrárna. Mnoho občanů trápí 

nevzhledná rozestavená budova za hostincem, doporučuji obci hledat možnosti pro využití 

této budovy. Dotazovaní nejsou spokojeni s dostupností a četností MHD či umístěním 

zastávek. Doporučuji obci poskytnout občanům více spojů MHD a více zastávek, otázkou 

ovšem je, zda je toto doporučení v možnostech obce. 
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7 ZÁVĚR 

Poskytování široké škály služeb občanům by mělo patřit mezi hlavní cíle vedení obce. 

Důležitá je přitom nejen kvalita, ale také kvantita nabízených služeb. Tyto faktory mají 

značný vliv na spokojenost občanů s životem v obci. Proto je důležité měřit spokojenost 

obyvatel s infrastrukturou obce a snažit se vycházet z výsledků výzkumu při další práci 

v oblasti poskytování služeb občanům.  

 
Cílem diplomové práce bylo změřit spokojenost s jednotlivými faktory v obci, 

analyzovat názory občanů a jejich představy o budoucnosti obce Vřesina. Měření 

spokojenosti občanů s infrastrukturou obce bylo provedeno pomocí marketingového 

výzkumu. Výzkum byl proveden osobním dotazováním ve spolupráci s marketingovou 

agenturou, přičemž jako nástroj sběru dat sloužil dotazník. Marketingového výzkumu,  

který probíhal v březnu, se zúčastnilo 192 respondentů. Diplomová práce by měla sloužit 

Obecnímu úřadu Vřesina pro zlepšení stávajících služeb obyvatel a budoucího směru rozvoje 

obce. Přestože byl samotný sběr dat časově velmi náročný, byl příjemnou záležitostí 

vzhledem k ochotě respondentů spolupracovat na výzkumu.  

 

Velmi problémovou oblastí obce je bezpečnost. Impulsem pro pocit nebezpečí v obci 

je zejména nadměrné zatížení místních komunikací a nedodržování povolené rychlosti 

automobilů. Navrhovaným řešením je umístění radarů měření rychlosti vozidel a častější 

silniční kontroly. Doporučenou investicí v této oblasti je vybudování chodníků (zejména směr 

– Ostrava – Poruba) a umístění většího zrcadla do nepřehledné zatáčky na místní komunikaci. 

Respondentům se jeví jako nejdůležitější investice do dokončení kanalizace a plynofikace 

obce. Celková rekonstrukce a zvýšení kapacity školy je další z investičních návrhů pro vedení 

obce. Navrženou investicí v oblasti kultury je zvýšení kapacity Domu zahrádkářů (kulturní 

zařízení obce), která se jeví dotazovaným jako nedostatečná. 

 

Z výzkumu vyplývají oblasti, se kterými jsou občané obce spokojeni a nekladou příliš 

velký prostor pro jejich zlepšení. Vyšly však také najevo nedostatky v různých oblastech 

infrastruktury obce, které jsou příčinnou nespokojenosti občanů. Na základě těchto 

problémových oblastí byly navrženy doporučení pro další rozvoj služeb obce. Realizace 

těchto doporučení by měla vést k větší spokojenosti obyvatel obce Vřesina. Přestože  

je celková spokojenost s životem v obci poměrně vysoká, obec musí poskytování svých 

služeb neustále zdokonalovat k dosahování uspokojení potřeb svých obyvatel. 
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Příloha č. 1: Dotazník 

Dotazník  
Vážená respondentko, vážený respondente,  
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká spokojenosti s poskytovanými 
službami ve Vaší obci a Vašich názorů na budoucnost obce Vřesina. Veškeré informace získané 
z dotazníku jsou anonymní a budou sloužit jako námět Obecnímu úřadu Vřesina pro zlepšení služeb 
na základě Vašich názorů. Pro zajištění anonymity bude shromažďování dat provádět tazatel 
společnosti XXX. Děkuji za Vaše odpovědi. 
Pokud není uvedeno jinak, označte pouze jednu odpověď.  

1. Jak jste celkově spokojen/a s životem v obci Vřesina? Odpověď zakroužkujte. 

velmi spokojen(a) 1 2 3 4 5 6 7 velmi nespokojen(a) 

2. Co kladně hodnotíte na životě v obci Vřesina? Možnost více odpovědí. 

 dobrou polohu      úroveň životního prostředí 
 mezilidské vztahy     společenský život 
 péče obce o občany a jejich potřeby   hezké prostředí obce 
 dostupnost MHD     hezké okolí obce 
 jiné,(uveďte)………..…………………………………………………………………… 

3. Zajímáte se o dění v obci? 

 ano  ne (přejděte na otázku č. 5) 

4. Jak získáváte informace o dění v obci? Možnost více odpovědí. 

 webové stránky obce – vresina.cz 
 webové stránky – vresina.info 
 webové stránky – vresinak.cz 
 úřední deska obecního úřad 

 Vřesinské noviny 
 místní rozhlas 
 zasedání obecního zastupitelstva 
 přátelé či známí 

 jiné, (uveďte)…………………………………………………………………………… 

5. Cítíte se být dobře informován/a o dění v obci? 

 ano  ne 

6. Ohodnoťte Vaši spokojenost s úrovní uvedených služeb či dalších faktorů obce 
Vřesina. Odpověď zakroužkujte. 

Kulturní vyžití  
velmi spokojen(a) 1 2 3 4 5 6 7        velmi nespokojen(a) 
Sportovní vyžití 
velmi spokojen(a) 1 2 3 4 5 6 7        velmi nespokojen(a) 
Čistota obce 
velmi spokojen(a) 1 2 3 4 5 6 7        velmi nespokojen(a) 
Dopravní infrastruktura  
(místní komunikace, přechody pro chodce, stav chodníků, údržba) 
velmi spokojen(a) 1 2 3 4 5 6 7        velmi nespokojen(a) 
Bezpečnost v obci 
velmi spokojen(a) 1 2 3 4 5 6 7        velmi nespokojen(a) 
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7. Myslíte si, že je v obci dostatek možností k odpočinku a trávení volného času? 

 určitě ano 
 spíše ano 

 spíše ne 
 určitě ne 

8. Uveďte prosím, které z volnočasových aktivit v obci Vřesina 
navštěvujete. Možnost více odpovědí. KARTA

 Kozelek, Mařák 
 plesy 
 adventní / vánoční koncert 
 setkání u vánočního stromu 
 Den obce 
 akce pořádané knihovnou 
 fotbalové zápasy 

 jiné sportovní aktivity  
 cykloturistika 
 pěší procházky / turistika v blízkém 

okolí 
 lyžování Skalka, běžky 
 žádné 

 jiné, (uveďte)…………………………………………………………………………. 

9. Co byste v obci uvítali? Označte max. 5 odpovědí. KARTA 

 vybudování odpočinkových zón 
 vytvoření nových dětských hřišť 
 výstavba nových chodníků 
 volnočasové centrum pro matky 

s dětmi 
 oprava dopravního hřiště u školy 
 rekonstrukce knihovny 
 nové cyklotrasy 

 větší množství kulturních akcí 
 větší množství sportovních akcí 
 zvýšení kapacity Domu zahrádkářů 
 revitalizace parků (u hasičárny, u 

kapličky, jinde) 
 nová místa pro parkování (ZŠ, MŠ, 

dům zahrádkářů, jinde) 
 lokální turistické trasy  

 jiné, (uveďte)…………………………………………………………………………. 

10. Jaký charakter by podle Vás měla mít obec Vřesina v budoucnu? Označte 
max. 3 odpovědi. KARTA 

 obec sportu a volnočasových aktivit 
 obec zeleně  
 obec pro klidné bydlení 
 obec otevřená pro nové obyvatele 
 bezpečná obec 
 obec se zdravým podnikatelským prostředím 
 obec rozpínající se a dynamická 
 obec co nejvíce podobná současnému stavu 
 jiné, (uveďte)………………………………………………………………………… 

11. Jaký charakter by podle Vašeho názoru měla mít případná NOVÁ zástavba 
obce? 

 městský    lázeňský 
 vesnický    zahradní (vily, velké zahrady) 
 zemědělský    jiný, (uveďte)………………………………….….  
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12. Jaký je Váš názor týkající se zástavby obce? 

 neomezovat novou zástavbu obce 
 dostavět proluky a nezastavovat nové plochy 
 zástavbu obce limitovat maximálním počtem obyvatel 
 zástavbu obce limitovat maximální plochou, kterou je obec ochotna zastavět 

v horizontu 15 let 
 zástavbu obce omezit jiným způsobem 

13. Myslíte si, že je vhodné regulovat charakter budoucí bytové zástavby obce? 

 ne 
 ano, minimální velikostí parcely 
 ano, minimální velikostí parcely a maximální velikostí zastavěné plochy 
 ano, jiným způsobem (uveďte)…………………………………………….………. 

14. Jak by podle Vašeho názoru mělo vypadat území podél potoka Vřesinky? 

 ponecháno v současném stavu zástavba/náměstí 
 klidová zóna/parková úprava  jiné, (uveďte)….…………………….……… 

15. Obec nemá centrum. Dle vašeho názoru, má být vybudováno? 

 ano  ne 

16. Myslíte si, že je vhodné vymezit území pro drobné podnikání? 

 ne, území pro podnikání v obci by nemělo být nijak regulováno 
 ne, v obytných zónách však povolit pouze podnikání, které neprodukuje, hluk, zápach, 

emise, zvýšený provoz na komunikacích apod. 
 ano, zóny pro podnikání vytěsnit mimo zónu pro bydlení 
 ano, objekty pro podnikání povolit pouze v dostatečné vzdálenosti od obytných domů 
 jiné, (uveďte)…………………………………………………………………………… 

17. Jak by se podle Vašeho názoru měl vyvíjet výrobní areál v bývalém JZD? 

 ponechat nadále pro podnikání 
 omezit některé činnosti s ohledem na hluk, zápach, emise, provoz 
 změnit funkční využití území pro výstavbu RD 
 jiné, (uveďte)….………………………………………………………………………. 

18. Do jaké oblasti by měla obec investovat své rozpočtové finanční prostředky? 
Přiřaďte následujícím oblastem důležitost čísly 1 – 5, 1= nejdůležitější KARTA

 společenský život 
 zlepšení dopravní obslužnosti 
 zvýšení bezpečnosti dopravy 
 podpora podnikání 
 rozvoj služeb obce 
 modernizace a rozšíření MŠ a ZŠ 
 modernizace zdravotnického 

střediska (hasičské zbrojnice) 

 ochrany životního prostředí 
(kanalizace, plynofikace apod.) 

 revitalizace parkových území 
 obnova krajinných prvků (rybníky, 

studánky, památné stromy, aleje, 
remízky) 

 sport 
 podpora volnočasových zařízení 
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19. Seřaďte následující faktory podle důležitosti z pohledu dalšího rozvoje obce. 

1=nejdůležitější, 6=nejméně důležité  KARTA 
Množství a úroveň kulturních a společenských akcí     ….. 
Množství a úroveň sportovních akcí       ….. 
Dopravní infrastruktura obce  (místní komunikace, chodníky, aj.)   ….. 
Úroveň technických služeb (kanalizace, plynofikace, odpadové hospodářství aj) ….. 
Zdravotní služby v obci        ….. 
Upravenost, čistota obce, vzhled       ….. 

20. Cítíte se v obci bezpečně? 

 určitě ano (přejděte na otázku č. 22) 
 spíše ano  

 spíše ne 
 určitě ne  

21. Jaké z následujících faktorů způsobují, že se v obci necítíte bezpečně? Možnost 
více odpovědí. 

 nedostatečná činnost policie 
 nedodržování povolené rychlosti 

vozidel 
 výskyt problémových osob 

 nadměrné zatížení místních 
komunikací 

 nedostatečné pouliční osvětlení 
 kriminalita páchaná v obci 

 jiné, (uveďte)………………………………………………………………………….. 

22. Navrhněte jednu konkrétní investiční akci obce, která by měla být co nejdříve 
realizována a je podle Vašeho názoru nejdůležitější. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

23. Napište stručně v bodech, co Vám v obci vadí a co byste si přál/a změnit 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

24. Jaké je Vaše pohlaví? 

 muž  žena 

25. Jaké je Vaše sociální postavení? 

 student 
 zaměstnanec 
 podnikatel/OSVČ 

 mateřská dovolená, v domácnosti 
 nezaměstnaný/á 
 důchodce 

26. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 18 – 25 let 
 26 – 35 let 

 36 – 45 let 
 46 – 54 let 

 55 – 64 let 
 65 a více let 
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27. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 základní, vyučen  středoškolské  vysokoškolské 

28. Jak dlouho v obci Vřesina žijete?

 méně než 5 let 
 5 - 15 let 

 16 – 45 let 
 více než 46 let 

29. V které části obce Vřesina bydlíte?

 původní zástavba (podél ulic Hlavní, Malá strana, Selská, Mešnická…) 
 Nová Plzeň 
 Za Dvorem 
 Hájek 
 Mexiko 

Zdroj: vlastní 
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Zdroj: vlastní 

 

Příloha č. 3: Interaktivní mapa Vřesiny 

 

Zdroj: [20] 



 

Příloha č. 4: Mapa Vřesiny 

 

Zdroj: [21] 



 

Příloha č. 5: Grafy počtu obyvatel 

Obr. 1: Počet obyvatel Vřesiny k 1. 1. 2010 

 
Zdroj: [15], vlastní 

Obr. 2: Počet obyvatel obce Vřesina dle věku (k 31. 12. 2010) 

 

Zdroj: [15], vlastní 

Obr. 3: Průměrný věk občanů Vřesiny k 31. 12. 2010 
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Zdroj: [15], vlastní 



 

Příloha č. 6: Tabulka průměrného věku, sňatkovosti, rozvodovosti 

Tab. 1: Průměrné věkové složení obce Vřesina, sňatkovost a rozvodovost k 31. 12. 2010 

Průměrný věk 

celkem 41,6 

muži 40,6 

ženy 42,5 

Sňatky 8 

Rozvody 3 

Zdroj: [15], vlastní 
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Zdroj: [19, 22, 28] 



 

Příloha č. 8: Výsledky marketingového výzkumu 

Zdroj: vlastní 

 

5.1 – SPOKOJENOST S ŽIVOTEM V OBCI 

Otázka č. 1: Celková spokojenost respondentů s životem v obci Vřesina 

Spokojenost s životem v obci Absolutní četnost Relativní četnost 
velmi spokojen 39 20,3% 

2 64 33,3% 
3 61 31,8% 
4 12 6,3% 
5 14 7,3% 
6 2 1,0% 

velmi nespokojen 0 0,0% 
Celkem 192 100,0% 
 

Otázka č. 1: Celková spokojenost s životem v obci podle pohlaví 

 

ANOVA Sig. 
pohlaví 0,386 

sociální postavení 0,567 

věková kategorie 0,442 

vzdělání 0,186 

doba bydliště 0,115 

část obce 0,316 
 

 



 

Otázka č. 1: Celková spokojenost s životem v obci 

spokojenost s životem 
v obci Celkem 

dle pohlaví dle věku 
muž žena 18-25 26-35 36-45 46-54 55-64 65 a více 

velmi spokojen/a 39 19 20 2 5 7 4 9 12 

2 64 32 32 8 7 9 13 7 20 

3 61 34 27 4 6 10 7 16 18 

4 12 4 8 0 3 2 3 3 1 

5 14 10 4 0 2 1 4 2 5 

6 2 1 1 0 1 0 1 0 0 

velmi nespokojen/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

spokojenost s životem v 
obci Celkem 

dle pohlaví dle věku 
muž žena 18-25 26-35 36-45 46-54 55-64 65 a více 

velmi spokojen/a 20,3% 19,0% 21,7% 1,0% 2,6% 3,6% 2,1% 4,7% 6,3% 
2 33,3% 32,0% 34,8% 4,2% 3,6% 4,7% 6,8% 3,6% 10,4% 
3 31,8% 34,0% 29,3% 2,1% 3,1% 5,2% 3,6% 8,3% 9,4% 
4 6,3% 4,0% 8,7% 0,0% 1,6% 1,0% 1,6% 1,6% 0,5% 
5 7,3% 10,0% 4,3% 0,0% 1,0% 0,5% 2,1% 1,0% 2,6% 
6 1,0% 1,0% 1,1% 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 

velmi nespokojen/a 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

 

 

 

 

 

 



 

spokojenost s 
životem v obci 

dle sociálního postavení dle vzdělání 

student zaměstnanec podnikatel 
mateřská 
dovolená nezaměstnaný/á důchodce 

základní, 
vyučen středoškolské vysokoškolské 

velmi 
spokojen/a 

2 13 5 1 2 16 5 24 10 

2 1 27 8 3 0 25 11 36 17 

3 5 23 5 1 1 26 10 33 18 

4 0 9 0 0 1 2 2 6 4 

5 0 6 2 0 0 6 6 5 3 

6 0 2 0 0 0 0 0 1 1 
velmi 

nespokojen/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

spokojenost s 
životem v obci 

dle sociálního postavení dle vzdělání 

student zaměstnanec podnikatel 
mateřská 
dovolená nezaměstnaný/á důchodce 

základní, 
vyučen středoškolské vysokoškolské 

velmi 
spokojen/a 1,0% 6,8% 2,6% 0,5% 1,0% 8,3% 2,6% 12,5% 5,2% 

2 0,5% 14,1% 4,2% 1,6% 0,0% 13,0% 5,7% 18,8% 8,9% 
3 2,6% 12,0% 2,6% 0,5% 0,5% 13,5% 5,2% 17,2% 9,4% 
4 0,0% 4,7% 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,0% 3,1% 2,1% 
5 0,0% 3,1% 1,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,1% 2,6% 1,6% 
6 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 

velmi 
nespokojen/a 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

 

 



 

spokojenost s životem v 
obci 

dle částí obce dle doby života v obci 

PZ Nová Plzeň Za Dvorem Hájek Mexiko 
méně než 5 
let 

5 -15  
let 

16 - 45 
let 

více než 46 
let 

velmi spokojen/a 26 10 1 0 2 5 5 14 15 

2 50 10 2 1 1 1 10 31 22 

3 46 13 1 0 1 3 8 35 15 

4 5 6 0 0 1 0 3 5 4 

5 6 6 1 0 1 0 3 8 3 

6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

velmi nespokojen/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

spokojenost s životem v 
obci 

dle částí obce dle doby života v obci 

PZ Nová Plzeň Za Dvorem Hájek Mexiko 
méně než 5 
let 

5 -15 
let 

16 - 45 
let 

více než 46 
let 

velmi spokojen/a 13,5% 5,2% 0,5% 0,0% 1,0% 2,6% 2,6% 7,3% 7,8% 

2 26,0% 5,2% 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 5,2% 16,1% 11,5% 

3 24,0% 6,8% 0,5% 0,0% 0,5% 1,6% 4,2% 18,2% 7,8% 

4 2,6% 3,1% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 1,6% 2,6% 2,1% 

5 3,1% 3,1% 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 1,6% 4,2% 1,6% 
6 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 

velmi nespokojen/a 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

 



 

5.2 – KLADNÉ FAKTORY ŽIVOTA V OBCI 

Otázka č. 2: Kladně hodnocené faktory na životě v obci Vřesina dle pohlaví 

 

5.3 – ZÁJEM O DĚNÍ V OBCI 

Otázka č. 3: Zájem o dění v obci 

Tabulka: Pearson Chi-Square test 
Pearson Chi-Square Asymp. Sig. (2-sided) 
pohlaví 0,637 

sociální postavení 0,144 

věková kategorie 0,058 

vzdělání 0,155 

doba bydliště 0,420 

část obce 0,411 
 

Zajímate se o dění v obci? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ano 153 79,7 79,7 79,7 

Ne 39 20,3 20,3 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

 

Zajímáte se o 
dění v obci? 

dle pohlaví dle věku 

muž žena 18-25 26-35 36-45 46-54 55-64 65 a více 

ano 
81 72 11 19 26 27 33 37 

81,0% 78,3% 5,7% 9,9% 13,5% 14,1% 17,2% 19,3% 

ne 
19 20 3 5 3 5 4 19 

19,0% 21,7% 1,6% 2,6% 1,6% 2,6% 2,1% 9,9% 



 

Zajímáte 
se o dění 
v obci? 

dle sociálního postavení dle vzdělání 

student zaměstnanec podnikatel 
mateřská 
dovolená nezaměstnaný/á důchodce 

základní, 
vyučen středoškolské vysokoškolské 

ano 
6 68 19 4 3 53 23 86 44 

3,1% 35,4% 9,9% 2,1% 1,6% 27,6% 12,0% 44,8% 22,9% 

ne 
2 12 1 1 1 22 11 19 9 

1,0% 6,3% 0,5% 0,5% 0,5% 11,5% 5,7% 9,9% 4,7% 

 

Zajímáte se o dění v 
obci? 

dle části obce dle délky života v obci 
původní 
zástavba Nová Plzeň 

Za 
Dvorem Hájek Mexiko 

méně než 5 
let  5 - 15 let 

16 - 45 
let 

více než 46 
let 

ano 
103 38 5 1 6 8 20 77 48 

53,6% 19,8% 2,6% 0,5% 3,1% 4,2% 10,4% 40,1% 25,0% 

ne 
31 8 0 0 0 1 9 17 12 

16,1% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 4,7% 8,9% 6,3% 
 

5.4 – ZDROJE SBĚRU INFORMACÍ O DĚNÍ V OBCI 

Otázka č. 4: Respondenti získávající zdroje informací ze zasedání obecního zastupitelstva 

Zasedání obecního zastupitelstva * Jaké je Vaše sociální postavení? Crosstabulation 

 
Jaké je Vaše sociální postavení? 

Total student zaměstnanec podnikatel/OSVČ důchodce 

Zasedání obecního 

zastupitelstva 

zasedání obecního 

zastupitelstva 

Count 1 14 1 16 32 

% of Total 3,1% 43,8% 3,1% 50,0% 100,0% 

Total Count 1 14 1 16 32 

% of Total 3,1% 43,8% 3,1% 50,0% 100,0% 

 



 

5.5 – POCIT INFORMOVANOSTI O DĚNÍ V OBCI 

Otázka č. 5: Pocit informovanosti o dění v obci 

Pearson Chi-Square 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

pohlaví 0,819 

sociální postavení 0,686 

věková kategorie 0,564 

vzdělání 0,874 

doba bydliště 0,436 

část obce 0,608 
 

 

Cítíte se být dobře 
informován/a o dění v obci? 

dle pohlaví dle věku 
muž žena 18-25 26-35 36-45 46-54 55-64 65 a více 

ano 
87 79 13 21 26 25 34 47 

87,0% 85,9% 6,8% 10,9% 13,5% 13,0% 17,7% 24,5% 

ne 
13 13 1 3 3 7 3 9 

13,0% 14,1% 0,5% 1,6% 1,6% 3,6% 1,6% 4,7% 
Cítíte se být 

dobře 
informován/a o 

dění v obci? 

dle sociálního postavení dle vzdělání 

student zaměstnanec podnikatel 
mateřská 
dovolená nezaměstnaný/á důchodce 

základní, 
vyučen středoškolské vysokoškolské 

ano 
8 69 17 5 4 63 29 92 45 

4,2% 35,9% 8,9% 2,6% 2,1% 32,8% 15,1% 47,9% 23,4% 

ne 
0 11 3 0 0 12 5 13 8 

0,0% 5,7% 1,6% 0,0% 0,0% 6,3% 2,6% 6,8% 4,2% 



 

Cítíte se být dobře 
informován/a o dění v 

obci? 

dle části obce dle délky života v obci 

původní zástavba 
Nová 
Plzeň 

Za 
Dvorem Hájek Mexiko 

méně než 5 
let  

5 - 15 
let 

16 - 45 
let 

více než 46 
let 

ano 
118 37 5 1 5 9 23 82 52 

61,5% 19,3% 2,6% 0,5% 2,6% 4,7% 12,0% 42,7% 27,1% 

ne 
16 9 0 0 1 0 6 12 8 

8,3% 4,7% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 3,1% 6,3% 4,2% 
 
5.6 – SPOKOJENOS S VYBRANÝMI FAKTORY OBCE 
 

Otázka č. 6: Spokojenost s jednotlivými faktory v obci ANOVA 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

kulturní vyžití Between Groups 26,914 5 5,383 2,501 ,032 

Within Groups 400,398 186 2,153   

Total 427,313 191    

sportovní vyžití Between Groups 13,814 5 2,763 1,949 ,088 

Within Groups 263,666 186 1,418   

Total 277,479 191    

čistota obce Between Groups 3,179 5 ,636 ,542 ,744 

Within Groups 218,066 186 1,172   

Total 221,245 191    

dopravní infrastruktura Between Groups 2,665 5 ,533 ,206 ,960 

Within Groups 480,913 186 2,586   

Total 483,578 191    

bezpečnost v obci Between Groups 7,404 5 1,481 ,823 ,535 

Within Groups 334,596 186 1,799   

Total 342,000 191    



 

kulturni vyžití * Do jaké věkové kategorie patříte? Crosstabulation 

 Do jaké věkové kategorie patříte? 

Total 18-25 let 26-35 let 36-45 let 46-54 let 55-64 let 65 a více let 

kulturni 

vyžití 

velmi spokojen  1,0% 1,6%  1,0% 1,0% 4,7% 

2 1,6% 4,2% 3,1% 2,1% 2,1% 4,7% 17,7% 

3 3,6% 3,1% 4,7% 4,2% 5,2% 8,3% 29,2% 

4 2,1% 1,6% 4,2% 4,2% 3,6% 6,8% 22,4% 

5  1,0% ,5% 3,6% 5,7% 2,6% 13,5% 

6  1,6%  1,0% ,5% 3,6% 6,8% 

velmi nespokojen   1,0% 1,6% 1,0% 2,1% 5,7% 

Total 7,3% 12,5% 15,1% 16,7% 19,3% 29,2% 100,0% 

 

Report 

kulturni vyžití 

Do jaké věkové kategorie patříte? Mean N Std. Deviation 

18-25 let 3,07 14 ,730 

26-35 let 3,17 24 1,523 

36-45 let 3,21 29 1,473 

46-54 let 4,13 32 1,454 

55-64 let 3,86 37 1,456 

65 a více let 3,84 56 1,581 

Total 3,66 192 1,496 

 



 

5.7 – NÁZOR OBYVATEL NA MOŽNOSTI K ODPOČINKU 

 

Otázka č. 7: Názory na možnosti využití volného času v obci – Myslíte si, že je v obci 

dostatek možností k trávení a využití volného času? 
Pearson Chi-Square Asymp. Sig. (2-sided) 
pohlaví 0,550 

sociální postavení 0,804 

věková kategorie 0,687 

vzdělání 0,387 

doba bydliště 0,789 

část obce 0,209 
 
  určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne Celkem 

Věk           

18 - 25 let 
7 5 1 1 14 

3,6% 2,6% 0,5% 0,5% 7,3% 

26 - 35 let 
9 11 3 1 24 

4,7% 5,7% 1,6% 0,5% 12,5% 

36 - 45 let 
7 20 2 0 29 

3,6% 10,4% 1,0% 0,0% 15,1% 

46 - 54 let 
8 15 7 2 32 

4,2% 7,8% 3,6% 1,0% 16,7% 

55 - 64 let 
11 18 7 1 37 

5,7% 9,4% 3,6% 0,5% 19,3% 

65 a více let 
15 27 11 3 56 

7,8% 14,1% 5,7% 1,6% 29,2% 

Celkem 
        192 

        100,0% 

Pohlaví           

muž 
37 41 17 5 100 

37,0% 41,0% 17,0% 5,0% 100,0% 

žena 
20 55 14 3 92 

21,7% 59,8% 15,2% 3,3% 100,0% 

Celkem 
        192 

          

Vzdělání           

základní, vyučen 
5 19 8 2 34 

2,6% 9,9% 4,2% 1,0% 17,7% 

středoškolské 
37 48 16 4 105 

19,3% 25,0% 8,3% 2,1% 54,7% 

vysokoškolské 
15 29 7 2 53 

7,8% 15,1% 3,6% 1,0% 27,6% 

Celkem 
        192 

        100,0% 



 

 

 
určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne Celkem 

Sociální postavení           

student 
5 2 1 0 8 

2,6% 1,0% 0,5% 0,0% 4,2% 

zaměstnanec 
25 43 9 3 80 

13,0% 22,4% 4,7% 1,6% 41,7% 

podnikatel/OSVČ 
4 9 6 1 20 

2,1% 4,7% 3,1% 0,5% 10,4% 

mateřská dovolená,     v 
domácnosti 

1 3 1 0 5 

0,5% 1,6% 0,5% 0,0% 2,6% 

nezaměstnaný/á 
1 2 1 0 4 

0,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2,1% 

důchodce 
21 37 13 4 75 

10,9% 19,3% 6,8% 2,1% 39,1% 

Celkem 
        192 

        100,0% 

Doba života v obci           

méně než 5 let 
4 4 1 0 9 

2,1% 2,1% 0,5% 0,0% 4,7% 

5 - 15 let 
10 16 2 1 29 

5,2% 8,3% 1,0% 0,5% 15,1% 

16 - 45 let  
26 46 19 3 94 

13,5% 24,0% 9,9% 1,6% 49,0% 

46 - 54 let 
17 30 9 4 60 

8,9% 15,6% 4,7% 2,1% 31,3% 

Celkem 
        192 

        100,0% 

Část obce           

původní zástavba 
45 63 19 7 134 

23,4% 32,8% 9,9% 3,6% 69,8% 

Nová Plzeň 
10 27 9 0 46 

5,2% 14,1% 4,7% 0,0% 24,0% 

Za Dvorem 
2 2 1 0 5 

1,0% 1,0% 0,5% 0,0% 2,6% 

Hájek 
0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 

Mexiko 
0 4 1 1 6 

0,0% 2,1% 0,5% 0,5% 3,1% 

Celkem 
        192 

        100,0% 

 

 



 

5.9 – PREFERENCE INVESTIC V OBCI 
 
Otázka č. 22: Navrhněte jednu konkrétní investiční akci obce 
investiční akce  absolutní četnost relativní četnost 

kanalizace 31 16,1% 

chodník (hl. komunikace) - směr Poruba, Vřesinská 20 10,4% 

rekonstrukce, rozšíření, modernizace ZŠ a MŠ 20 10,4% 

vyřešení situace domu za hospodou 12 6,3% 

vyřešit situaci dopravního zatížení  10 5,2% 

plynofikace 9 4,7% 

rozšíření kapacity kulturního zařízení 8 4,2% 

inženýrské sítě 8 4,2% 

hřiště pro děti 7 3,6% 

zázemí pro staré lidi (dům seniorů) 5 2,6% 

oprava hlavní komunikace 4 2,1% 

zprovoznit kulturní dům 4 2,1% 

obchod  4 2,1% 

chodník (hřiště Dělnická tělocvičná jednota) 3 1,6% 

více kultury 3 1,6% 

vyřešit křižovatku u OÚ (jeden návrh na kruh. objezd) 3 1,6% 

zdravotnictví 3 1,6% 

dopravní hřiště oprava 3 1,6% 

cyklostezka do Poruby 3 1,6% 

oprava komunikace ulice Společná 2 1,0% 

revitalizace lesů a krajiny 2 1,0% 

pouliční osvětlení – více 2 1,0% 

více parkovacích míst 2 1,0% 

chodník (podél tram) 1 0,5% 

chodník (Hlubočická) 1 0,5% 

oprava cest Nová Plzeň 1 0,5% 

oprava komunikace u mostu 1 0,5% 

zrušení motokrosové dráhy a její převod na krajinné prvky 1 0,5% 

zkulturnit a modernizovat sportovní areál kolem Porubky 1 0,5% 

dokončit prodlouženou Rudnou 1 0,5% 

více sportu 1 0,5% 

bytová výstavba bez omezení 1 0,5% 

kavárna 1 0,5% 

revitalizace okolí Obecního úřadu 1 0,5% 

navrátit zpět kulturní dům 1 0,5% 

úprava okolí obce 1 0,5% 

nové přechody pro chodce 1 0,5% 

sběrný dvůr 1 0,5% 

stavba na školním hřišti 1 0,5% 

parkoviště u Domu zahrádkářů 1 0,5% 

chodníky a rozhlas plzeňská 1 0,5% 


